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 ا للوزراءتل أبيب: ميزانية الموساد والشاباك ارتفعت عشرات األضعاف منذ انتخاب نتنياهو رئيسً  .1
كشفت صحيفة )هآرتس( العبرّية النقاب عن أّن ميزانية الموسااد اسساراليلّي  أندراوس: زهير-الناصرة 

)االستخبارات الخارجّية( والشاباك )جهاز األمن العام اسسراليلّي( ارتفعت بعشرات األضاعا  مناأ أن  
 .2008توّلى بنيامين نتنياهو منصب رلاسة الوزراء في العام 
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فاات رلاايس تحرياار الصااحيفةن ألااو  باانن الااأي أورد النبااذن لفاات نلااى أّن هااأا مااا تباايّن ماان المعطيااات ول
التااب   اسلكترونايعن ميزانياة الدولاة العبرّياة التاي  امات وزارة المالّياة اسساراليلّية بنشارها علاى المو ا  

 لها.
ّدة سااانواتن بسااابب حساساااية ُيشاااار فاااي هاااأا الساااياز نلاااى أّن ميزانياااة هاااأين الجهاااازين تبقاااى سااارّية  لعااا

الموضاو،ن كماا تقااول المصاادر السياساّية فااي تال أبياب. ولكاانن بحساب الصاحيفة العبرّيااة فا ّن ميزانيااة 
ملياااار  1,75نلاااى ساااتة ملياااارات شااايكلن باسضاااافة نلاااى  2014الشااااباك والموسااااد وصااالت فاااي العاااام 

 شيكل على حساب السنة القادمة.
ملياااار دوالر. ولفتااات الصاااحيفة نلاااى أّن  5,86الميزانّياااة نلاااى  أّماااا فاااي العاااام الاااأي سااابق ن فقاااد وصااالت

بالمالة مقارنة  بميزانيتهاا  10 بنسبة 2013ميزانية أجهزة األمن السرّية بالدولة العبرّية زادت في العام 
 6,63في السنة الماضيةن الفتة  نلى أّن ميزانية الموساد و )الشاباك( في العام المنصرم وصلت نلى  

 مليار دوالر. 2يكلن أي  ما ُيعادل مليار ش
 1/10/2016، رأي اليوم، لندن

 
 الحوار مع اإلسرائيليين أقفلت ونحن لم نقفلها وما زالت أيدينا ممدودة للسالم أبواب: عباس .2

 السلطةرليس ن أن بيت لحمن من 1/10/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(أكرت 
 ال "نن نرادة شعبنا  وية رغم أن الطريز طويل وصعبن وهناك عقبات  محمود عباسن يةفلسطينال

جاء ألك  وعرا يلن ولكن ال تيذسوا وال تقنطوا ف ن الدولة  ادمة ال محالة شرط أن تصبروا وتصمدوا".
مساء اليوم السبتن خالل افتتاح  أعمال مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم األولن  ل في كلمة 

 لعودة نلى الجأور"ن في  صر المؤتمرات بمدينة بيت لحم.تحت شعار "ا
وأضا  أن الأي "بقي هنا علي  أن يصمد والأي هناك )الغربة( علي  أن يتواصل ويتسمك بالجأورن 
وهناك ماليين الفلسطينيين المغتربين في الخارج نريد أن نساهم م  بعضنا لكي نعيد بناء دولتنا 

 فلسطين".
ب الحوار م  اسسراليليين أ فلت ونحن لم نقفلها وما زالت أيدينا ممدودة للسالمن أن "أبوا عباسوتاب  

ال هم يلغوننا وال نحن نلغيهمن فلهم دولتهم ولنا دولتنان نأا وافقوا على ألك ف ن المبادرة العربية تنص 
لطاولة على التطبي  م  الدول العربية واسسالمية بعد تحقيز السالم ولكن ال تلعبوا من تحت ا

 )نسراليل( وتحاولوا التطبي   بل أن تنسحبوا من أرضنا".
وأرد : "نحن صاد ون بدعوتنا للحوار واللقاء على أساس و   االستيطان وتنفيأ االتفا ات السابقة 

أا لم تحترم تنفيأ اتفا يات بسيطة فكي  ستحترم اتفاز سالم نهالي".  واحترامهان وا 
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تنفيأ المشاري  االستثمارية واستغالل الفرص في فلسطين وأن يفيد ودعا سيادت  القطا، الخاص نلى 
 ويستفيد.
عباسن افتتح أمسن المرحلة األولى  ن أنوكاالتوعن ن "األيام، 2/10/2016، األيام، رام هللاوأضافت 

 20من مشرو، مصن  نسمنت فلسطين في بيت لحم  الال : هأا المشرو، حلم راودنا منأ أكثر من 
نتمنى أن يصن  اسسمنت في فلسطين وأال يستوردن هأا الحلم بدأ يتحقز اآلن برؤية  عاما ن كنا

 شهرا . 18بعد « صن  في فلسطين»أكياس اسسمنت و د كتب عليها 
مستمرون بالبناء واسعمار في سباز م  االحتالل اسسراليلين الأي سننتصر علي   و ال: نننا
 بالتذكيد.

فندز  صر جاسر بحضور عدد كبير من المسؤولين  المشرو، فياح وأضا  في كلمت  في حفل افتت
صرارا  وثباتا  وألك نوالفعاليات اال تصادية: ليس لدينا وهم بذننا سننهي االحتالل غدا ن لكن لدينا 

 ببقالنا على أرضنا لنبني صرح الدولةن التي سنصل نليها في القريب العاجل.
تالل الأي يمارس االضطهاد والقم  واالستيالء على : صحيح أننا دولة تحت االحعباسوتاب  
 طعة تلو األخرى ومالحقة الشباب وهدم المنازلن فليفعلوا ما يريدون وليبنوا ما يريدونن لكننا  األرض

 سنبني وطننا وسنقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشر ية.
ة التابعة لصندوز االستثمار للصناعات اسنشالي« سند»وسيساهم المشرو، الأي تنفأه شركة 

 310الفلسطيني في تغطية احتياج فلسطين من اسسمنتن وسيبلغ حجم االستثمار في المصن  
ماليين دوالر أميركين وسيوفر فرص عمل ستكون األولوية في التوظي  فيها ألبناء المنطقة بالدرجة 

 األولى.
منها بشكل  500فرصة عمل  1500 يوفر حوالي أنوبحسب القالمين على المشرو، من المتو   

على مرحلتين متتاليتين؛  ننشاؤهفرصة عمل بشكل غير مباشرن وسيتم  1000من  وأكثرمباشر 
 أنومرحلة استكمال المصن  المتعلز ب نتاج المواد الخامن بعد  اسسمنتمرحلة تدشين مطحنة 

ولى من الجهات الرسمية أات حصلت الشركة على الموافقات األولية سنشاء المشرو، في مرحلت  األ
 50دونم تشمل المحاجر التي تكفي ألكثر من  3300العال ة. وسيقام المصن  على أرض بمساحة 

ماليين دوالر أميركين وسيساهم في سد احتياج السوز المحلي  310 نلىسنة بحجم استثمار يصل 
 من اسسمنت.

ز الصحيح  در المستطا،ن لبناء هأا : نحن اآلن نسير في الطريعباسوفي الشذن السياسين  ال 
سفارة هي ملك للشعب  90الوطن وبناء عال ات دولية جيدة في كل مكانن ولدينا أكثر من 
 «.الفلسطينين وهأا ر م أكبر بكثير من كل الدول التي لديها استقالل كامل
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لمرصادن فحصلنا وأضا : حاولنا الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدةن لكن كانوا لنا با
على صفة عضو مرا بن التي لها وزن أكبر بكثير من دول أخرى لها عضوية كاملة في المنظمة 

 األممية.
وتاب : اليوم هناك الكثير من الدول تطلب مساعدة فلسطينن وهو ما يدل على القوة التي حصلنا 

 عليها من خالل هأه العضوية في المنظمة األممية.
عود مرة ثانية وثالثة ورابعة للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدةن سن نننا: عباسوأكد 

ن وأشار نلى أن هناك مشرو،  رار ضد االستيطان سيقدم لمجلس «الفيتو»حتى لو حصلنا على 
 األمنن وأعاد التأكير في ما جاء في خطاب  باألمم المتحدة حول وعد بلفور و رار التقسيم.

القيادة تبأل جهودا  »عاما  سنهاء االحتالل اسسراليلين مؤكدا  أن  2017يكون وأعرب عن أمل  بذن 
 «. جبارة لتحقيز ألك

 
 السلطة الفلسطينية توقف ضابطا انتقد مشاركة عباس بجنازة بيريز .3

أو فت السلطة الفلسطينية مدير وحدة اسعالم والبحوث بجهاز االرتباط : عاط  دغلس ا نابلس
سامة منصور بعد نشره رسالة على مو   التواصل االجتماعي فيسبوك عّبر فيها العسكري المقدم أ

عن رأي  في مشاركة الرليس الفلسطيني محمود عباس في تشيي  الرليس اسسراليلي السابز شمعون 
 بيريز.

و ال منصور نن  تلقى  رارا "بالو   عن العمل" بعد نشره الجمعة استفسارا موجها للرليس عباس عن 
 هأه المشاركة في تشيي   اتل األطفال الفلسطينيين.سر 

وجاء في رسالة الضابط الفلسطيني "لك أن تمر بذم الشهيد األسير ياسر حمدوني وتسذلهان ف أا 
أا لم توافز فاحسم أمرك".  واَفَقت فتوكل على هللان وا 

أا ووج  خطاب  للرليس  الال "ننك نأا  ررت المشاركة في جنازة  اتل أبنالنا وح دك فقد أخطذتن وا 
 ررت بناء على استشارات فقد ضّللوكن وال عال ات شخصية وال عال ات ودية م  المحتل ما دام 

 مستمرا في سياست  العنجهية ضد أبناء شعبنان أِعد النظر يا سيدي".
وتضمنت الرسالة أيضا نصالح لعباس بعدم المشاركة في هأه الجنازةن لكون  يمثل الشعب الفلسطيني 

 الأي يرفض بكامل  هأه الزيارةن ويحمل بيريز المسؤولية الكاملة عن المجازر بحز أبنال .
وحظي المقدم منصور عبر صفحت  الشخصية منأ لحظة تلقي  خبر التو ي  عن العمل باهتمام 

 كبير لدى الفلسطينيينن على جرأت  وصراحت  وشجاعت  في  ول الحقيقة.
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تحليالت وتذويالت خاطلة لطبيعة منشوره وحقيقت ن و ال نن  ورغم ألكن أكد الضابط رفض  أي 
 ملتزم بقرار القيادة.

وأضا  في تصريح للجزيرة نت أن  رار نيقاف  عن العمل ليس تعسفيان و"أن ما حصل أمر طبيعي 
 وال يوجد ب  أي شيء آخر"ن موضحا أن ما كتب  هو رأي  الشخصي وال يمس القانون بشيء.

 1/10/2016، ةالجزيرة نت، الدوح
 

 يزحي لشارك بجنازة بير  محمدالهباش: لو الرسول  .4
داف   اضي  ضاة فلسطين الشرعيينن ومستشار الرليس الفلسطيني للشؤون الدينية : محمود مجادلة

والعال ات اسسالميةن محمود الهباشن أمسن الجمعةن عن مشاركة محمود عباس على رأس وفد 
ن و ال نن الرسول محمد كان سيشارك بهأه الجنازةن لو يزبير  موس  من السلطةن في جنازة شمعون

 كان حي ا.
وفي تصريح صادمن  ال الهباش نن هأه "المشاركة تذتي في نطار الحنكة السياسية و ط  الطريز 
على المتربصين بالمشرو، الوطنين الأين أرادوا أن يضعوا الرليس في مو   محرجن ليرفض 

 للسالم والتوجهات الدولي". المشاركة ويظهر بذن  معادي
 1/10/2016، 48عرب 

 
 بيريزأثناء توجهه للمشاركة في جنازة  ماجد فرجتستهدف  اغتيالمحاولة ": ي اليومأر " .5

عن تعرض رليس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرجن لمحاولة  أنباءترددت  ”:راي اليوم“رام هللا ا 
لقدس المؤدي نلى مدخل مدينة البيرةن أثناء توجه  اغتيال صباح الجمعةن على طريز نابلس ا

 للمشاركة في جنازة الرليس اسسراليلي األسبز شمعون بيريس.
وأوضحت مصادر فلسطينية مقربة من اللواء أن  أصيب بعدة كدماتن نقل على أثرها نلى المستشفى 

نن  فرج واكتفت بالقول  لتلقي العالجن ورفضت اسفصاح عن تفاصيل المحاولة التي تعرض لها اللواء
صور ا ألجهزة ” فيسبوك“سيرن بينما تنا ل شهود عياد ونشطاء على مو   التواصل االجتماعي  حادث

أمنين وا عالنها منطقة الحدث بذنها مغلقةن في حين أفاد ” كردون“قوم بعمل تاألمن الفلسطينية وهي 
 مكان.آخرون أنهم سمعوا زخات نارية أطلقت من مداف  رشاشة في ال

ُيأكر أن اللواء فرج يعد من المقربين جدا من الرليس الفلسطيني محمود عباسن ويقود صرا، مرير 
 م  عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح.

 1/10/2016، رأي اليوم، لندن
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 زعباس غير نادم على المشاركة في جنازة بيري ..االنتقاداترغم حجم ": الشرق األوسط" .6

أشعلت مشاركة الرليس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( في جنازة الرليس : : كفاح زبونرام هللا
وسط تبادل  في القدس غضبا وجدال كبيرين في األراضي الفلسطيني زاسسراليلي السابز شمعون بيري

لتي لالتهامات بالخيانة بين حركتي فتح وحماس نلى حد تبرأ في   ياديون وتيارات في حركة فتح ا
 يتزعمها عباس من الزيارة.

على الرغم من كم االنتقادات الكبير الأي بدأ مبكرا  زوكان عباس  د  رر المشاركة في جنازة بيري
بصفتين: األولى سياسية تتمثل  ضد هأا االحتمال حيث أهب للمشاركة بحسب ما  ال مقربون من 

نيامين نتنياهو. واألخرى شخصية حيث في نرسال رسالة سالم محرجة لرليس الحكومة اسسراليلية ب
 .زطر  عاللة بيري تلقى دعوة للمشاركة في الجنازة من

وتعمد اسسراليليون تصوير عباس عن  رب وهو يصافح نتنياهو في مشهد نادر  الال ل  ولزوجت  
 وسالل التواصل االجتماعي وهو الفيديو الأي تنا ل  الفلسطينيون بكثرة عبر« لقد مر و ت طويل»

التي انشغلت بالفيديو م  وسم اشتهر داخل األراضي الفلسطينية خالل اليومين الماضيين وهو 
 )#تعزية_السفاح(.

وزاد الطين بلة بالنسبة لعباس أن  كان الرليس العربي الوحيد الأي شارك في هأه الجنازة في و ت 
الص  األول عباس في  رفض في  أعضاء الكنيست العرب كألك حضور جنازة بيريس. وجلس

خالل مراسم الجنازة نلى جانب شخصيات أخرى مثل الرليس األميركي باراك أوباما ورليس الوزراء 
 وولي العهد البريطاني األمير تشارلز. بنيامين نتنياهو والرليس رؤوفين ريفلين

وعلى الرغم من أن نتنياهو لم يأكر عباس خالل كلمت  لكن حضوره ترك أثرا في كلمة الرليس 
 «.منجزة بشذن السالم أعمال غير»ألميركي باراك أوباما الأي  ال: نن وجوده هو تأكير على ا

وعلى الرغم من الجدل الكبير والمستمر والمتشعب أكد مسؤول فلسطيني كبير أمس أن عباس غير 
 على الرغم من كل هأه زنادم على  راره المشاركة في جنازة بيري

 االنتقادات.
 2/10/2016، ناألوسط، لند الشرق
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 عن حقه في تحرير أرضه يتراجعحاليقة: شعبنا لن  .7
 الت النالب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة اسسالمية "حماس"ن سميرة الحاليقةن نن 
مرور عام على انتفاضة الشعب الفلسطيني تذكيد بذن  لن يتراج  عن حق  في تحرير أرض  حتى 

 يزول االحتالل.
يقة في تصريح صحفين أن عودة االنتفاضة منأ بداية أيلول نلى عنفوانها وسابز وأكدت الحال

عهدهان لهو دليل واضح أن الشعب الفلسطيني يرفض أساليب القم  والتغييبن ويرى أن المقاومة 
 هي أ صر الطرز للتحرير.

في  وشددت على أن المقاومة الفلسطينية استطاعت تحقيز أهدا  عدةن حيث نجح المقاومون
وأردفت: لقد  الوصول نلى موا   مفصلية وحساسة لدى العدون وسددوا ضربات موجعة للمحتلين.

ظهار هشاشة المنظومة  أعادت المقاومة توازن الرعبن عبر تكبيد االحتالل للخسالر الكبيرةن وا 
 العسكرية التي تباهى بها كثيرا .

الشعب الفلسطيني اليزال لدي  المزيد من وأشارت الحاليقة في الأكرى األولى النتفاضة القدس أن 
األمل لرف  المعاناة والحصار واسأالل عن ن مضيفة  "من حقنا نحن الشعب الفلسطيني أن نحلم 

وألمحت نلى أن الشعب الفلسطيني اتخأ أبسط الوسالل للدفا، عن  بالحرية ونحسب لها حساب.
ن ولجذ نلى طرز ووسالل مقاومة مبتكرة كرامت  وحريت  ويذس  من كل الحكومات والمجتم  الدولي

 تؤكد رفض  للأل والعبودية.
 1/10/2016، حماس حركةموقع 

 
 الخضري: اإلبحار بالسفن نحو غزة أعلى درجات التضامن لكسر الحصار .8

طالب رليس اللجنة الشعبية لمواجهة : تحرير أيهاب العيسىن الشامي عبد الغنيمن ن غزة )فلسطين(
ال الخضرين بتوفير الحماية الدولية للسفن النسالية التضامنية التي تنوي الحصارن النالب جم

 الوصول عبر البحر لكسر الحصار عن  طا، غزة.
واعتبر الخضري في حديث لا " دس برس"ن اليوم السبتن اسبحار في السفن نلى غزةن أعلى درجات 

 طر كبيرة على المتضامنين.التضامن م  الشعب الفلسطيني المحاصر في  طا، لما تحمل  من مخا
يصال عدة  و ال: "نن هأه السفن تهد  الختراز الحصار اسسراليلي المفروض على  طا، غزة وا 
رسالل وعلى الجمي  تحمل مسلوليت  وتوفير حماية دولية لها وتمكينهم من بلوغ هدفهم السامي دون 

 عارا بالواجب تجاه المحاصرين".نعا ة باعتبار أنهم تحركوا انسجاما م  المبادئ واألخالز واستش
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ليست وحدك  أنكوأضا : "هأه السفن توج  عدة رساللن األولى هي رسالة أمل للشعب الفلسطيني 
في مواجهة الحصار وان هناك أحرار في العالم يحاولون كسر الحصار عنك ويؤدون دورا مهما في 

 الحياة ينسجم م  المبادئ".
يتطلب جهدا  مضاعفا  من حمالت التضامن الشعبي والخطوات الوا   الفلسطيني وأكد على أن 

 العملية على المستويات الرسمية سنهاء الحصار واالستيطان والتهويد واالحتالل.
 1/10/2016، قدس برس

 
 معلما في رام هللا 17تعتقل  الفلسطينيةمخابرات السلطة  .9

 وات جهاز "المخابرات العامة" التاب   عتقلت: ا تحرير والء عيدن من يوس  فقي -رام هللا )فلسطين( 
معلما  من  ادة "حراك المعلمين" في الضفة الغربية  17للسلطة الفلسطينيةن مساء اليوم السبتن 

 المحتلةن عقب فض اعتصام لهم في مدينة رام هللا.
ه من زمالء 17وأفاد بشير جوابرةن أحد  ادة "حراك المعلمين" في حديث لا " دس برس"ن باعتقال 

ومصادرة البطا ات الشخصية لمعلمتين فلسطينيتينن عقب اجتما، عقده الحراك لتدارس أوضا، 
 المعلمين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح جوابرةن أن عناصر مخابرات السلطة اعترضت طريز معلمتين من رام هللا وجنينن في طريز 
 ت الشخصية الخاصة بهما.عودتهما من مقّر االجتما، بعد انتهاءهن وصادرت البطا ا

وأعلن "حراك المعلمين"  بل أيامن عن تشكيل نقابة مهنيةن وهم في صدد الحصول على الموافقة 
 بعدما تقدموا باألوراز الرسمية للجهات المختصة.

ويرفض "اتحاد المعلمين" دعم مطالب الحراكن ويقول "نن النقابة التي شكلوها غير شرعية وال تمثل 
 ن". طا، المعلمي

وأضا  جوابرة أن االتصال انقط  م  المعلمين المعتقلينن وهم ممثلين عن المعلمين في مدن 
الضفة الغربيةن وكانوا  د اجتمعوا لتدارس الخطواتن بعدما تنصلت الحكومة لمطالبهم المالية حسب 

  ولهمن التي وعدوا بها من  بل رليس السلطة محمود عباس العام الماضي. 
 1/10/2016، قدس برس
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 الحية: ماضون في تعزيز االنتفاضة وندعو لتسعير المواجهة مع االحتالل .11
جدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اسسالمية "حماس"ن خليل : خاص المو   الرسمي

الحيةن التذكيد على مضي حركة حماس في تعزيز انتفاضة القدسن داعيا  الشعب الفلسطيني 
 تسعير المواجهة م  االحتالل.بمكونات  كافة نلى 

و ال في حوار خاص للمو   الرسمي لحركة حماسن في الأكرى األولى النتفاضة القدسن اليوم 
السبتن نن حماس ال تخجل من القول بذنها تراكم  وتهان مشددا  على ضرورة االنخراط في االنتفاضة 

المشاركة في جنازت ن متسالال : نأا كان و  يزوندد الحية بالتعزية بوفاة شمعون بير  بكل عنفوان و وة.
رجل سالم فمن هو القاتل في دولة االحتالل؟!ن منوها  نلى أن الخال  في الساحة الفلسطينية  يزبير 

كما عبر عن تمسك حماس بالعملية االنتخابيةن مطالبا  باستلنافها  هو خال  برامج ومنهج سياسي.
ي تواصل م   يادة الحركة لترتيب لقاء م  حركة فتح من حيث تو فتن ومشيرا  نلى نن  ال يوجد أ

 حول المصالحة حتى اآلن.
وأضا  أن حماس ليست في عداوة م  أحد سوى االحتالل اسسراليلين داعيا  الدول العربية 

 واسسالمية نلى تجريم التطبي  م  االحتاللن ودعم برنامج المقاومة بكل الطرز والوسالل.
د أي تواصل م   يادة الحركة لترتيب لقاء م  فتح في شذن المصالحة حتى ال يوج"وأشار نلى أن  

 ن نافيا  بألك أن يكون هناك ترتيبات لعقد اجتماعات جديدة في الدوحة. "اآلن

مللنا اللقاءات الثناليةن ومللنا االتفا ات واالنقالب عليهان ونحن نقول نن  يوجد اتفاز واضح »و ال: 
سطينيةن تعالوا نجلس م  الكل الوطني الفلسطيني لنض  آليات لتطبيق  بكل و عت علي  الفصالل الفل

 «. وطنية ومسؤولية

نحن م  المصالحة  لبا  و البا ن لكن نريد أن نأهب نلى المصالحة لترتيب بيتنا الفلسطيني »وأضا : 
ن أن نجم  حتى نق  في وج  االحتاللن ومطلبنا اليوم في الأكرى السنوية األولى النتفاضة القدس

شعال االنتفاضة من جديد كرد طبيعي على هأه الحال الفلسطينية   وانا لترتيب البيت الفلسطيني وا 
 «.العامة

 1/10/2016، موقع حركة حماس
 

 "فتح": الخيانة تكمن في تقسيم الوطن وتحقيق األهداف اإلسرائيلية .11
نن الخيانة الحقيقية تلتصز مباشرة في  ال المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي: " :وفا-رام هللا

الجهة التي حققت أحد أهم األهدا  االستراتيجية لالحتالل اسسراليلي المتمثلة باالنقالب واالنقسام 
وفصل القطا، عن الوطن وتشتيت القضية الفلسطينية وتمزيقهان وضرب النسيج الوطني والثقافي 
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مستمرة من  بل  يادات حماس المتنفأة في غزة لترسيخ واالجتماعي لشعبنا الفلسطينين والمحاوالت ال
 حالة االنقسام واالنفصال لمصالحهم الخاصة أو تلبية ألجندات غير وطنية".

وأضا  القواسمين في تصريح صحفين الليلة الماضيةن ردا على حركة "حماس"ن أن المحرك 
ية والعربية والمحلية هو داف  والداف  الوحيد لخطوات الرليس محمود عباس على كافة الصعد الدول

وطني بامتيازن وال نسمح لكالن من كان أن يشكك في موا ف  الوطنية الثابتة والمعروفةن فهو الأي 
يحاكم مجرمي الحرب اسسراليليين في الجنالية الدولية ألول مرة في التاريخن وهو الأي أهب بقرار 

وحصلت فلسطين في  على صفة الدولةن وهو  ن2012وطني فلسطيني مستقل نلى األمم المتحدة عام 
الأي أهب نلى المنظمات الدولية المختلفة بمعارضة وتهديد نسراليليينن وهو الأي رف  علم فلسطين 
في األمم المتحدةن ويرفض كل الضغوطات والتهديدات الرامية نلى عودة المفاوضات بشروط 

دولي للسالم يضمن ن امة دولة نتنياهون ويصر على مرجعيات دولية واضحة ضمن مؤتمر 
ن وفقا لجدول زمني واضحن 67فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الراب  من حزيران عام 

وتطبيز القرارات الدولية أات الصلةن وهو الأي جنب شعبنا ويالت مؤامرة الخري  العربي التي أول 
 ما استهدفت فلسطين وشعبها".
األجندات والموا   المسبقة كحماسن يبحثون عن أي فرصة سانحة  وأوضح القواسمي "أن أصحاب

سخراج أ بح ما لديهم من هبوط أخال ي ووطني دون مراعاة للظرو  الخاصة واالستثنالية التي تمر 
بها  ضيتنا ويعيشها شعبنان ودون التحلي بالحد األدنى من القيم األخال ية والوطنية في االختال  

ن فهم لطبيعة الصرا، المبني أساسا على البقاء فوز أرض الوطنن والمحافظة على والنقد البناءن ودو 
الهوية الوطنية الفلسطينيةن وترسيخ الشخصية الوطنية لدولة فلسطين في المحافل الدوليةن وترسيخ 
 الوحدة الوطنيةن وتبني المقاومة الشعبيةن والعمل على التذثير في الرأي العام الدولي لصالح  ضيتنا

 وشعبنا".
وأّكر بما  ال  غاندي في ثورت  ضد االحتالل البريطاني "أن المقاومة الشعبية تبدأ بالكلمة وصوال 
نلى العصيان المدني الشامل في وج  المحتلن وعليك أن ال تغفل مخاطبة المجتم  الدولي بما في  

السلمية الالعنفية تتبنى القيم مخاطبة عدوك ومحاولة التذثير في  بكل الوساللن ألن المقاومة الشعبية 
واألخالز والصبر والصمود واسصرارن بينما يعبر االحتالل عن الظلم واالنحطاط األخال ي والقيمين 

 والنصر حتمي في نهاية المطا ".
و ال القواسمي: "نن الرليس محمود عباسن القالد العام لحركة فتحن يتحمل ما ال تستطي  جبال أن 

لوصول للحرية واالستقاللن وحفاظا على شعبنا وسالمت  وبقال  في وطن  تتحمل ن من أجل ا
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فلسطينن وبوصلت  كانت وستبقى واحدة تشير نحو فلسطين الدولةن والقدس العاصمةن والوحدة 
 الوطنية رغم أن  الحا دين والمزاودين".

 1/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 بصفته رئيسًا للسلطة الطيراوي: عباس شارك في جنازة بيريز .12

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"ن توفيز : تحرير نيهاب العيسىن من يوس  فقي  -الخليل
الطيراوين أن رليس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يقم باستشارة اللجنة المركزية للحركةن 

 السابز شمعون بيريز. اسسراليليبخصوص المشاركة في جنازة الرليس 
شدد الطيراوي في تصريحات أكدها لا " دس برس"ن اليوم السبتن أن  يجب التفريز بين حركة "فتح" و 

والسلطة الفلسطينيةن وموضو، مشاركة الرليس في جنازة بيريزن مؤكدا أن  لم يطرح أساسا  في نطار 
 اللجنة المركزيةن وأن مشاركت  تمت بصفت  رليسا  للسلطة الوطنية الفلسطينية.

تمرغ من  نسراليليالطيراوي عن رفض  لمشاركة عباس في جنازة بيريزن  الال ننها "جنازة  وأعرب
رأس  نلى  دمي  بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء شعوب عربية شقيقة في مجازر عديدة منها 
مجزرة  انا الشهيرةن وهو مهندس المشرو، النووي اسسراليلي الأي هد  نلى رد، كل مشرو، 

 ادة بالدنا وتحريرها من االحتالل".الستع
وكانت مشاركة وفد فلسطيني برلاسة محمود عباسن بتشيي  جثمان رليس دولة االحتالل السابز 
شمعون بيريز ال ت ردود فعل رافضة ومستنكرة من  بل شرالح واسعة في الشعب الفلسطينين كما 

 أصدرت فصالل فلسطيني بيانات أدانت بها المشاركة.
 1/10/2016 ،قدس برس

 

 
 "بيرزيت" تطالب عباس بالتنحي جامعة"شبيبة فتح" في  .13

طالبت "الشبيبة الطالبية" التابعة لحركة "فتح" في جامعة "بيرزيت" الفلسطينيةن رليس السلطة : الخليل
محمود عباس باالستقالة من منصب  واالعتأار للشعب الفلسطينين على خلفية مشاركت  في جنازة 

 عبرية السابز شيمعون بيريز.رليس الدولة ال
وأدانت "الشبيبة الفتحاوية" في بيان لهان توّج  عباس ووفد ممثل عن السلطة الفلسطينية نلى مدينة 
القدس المحتلةن أمس الجمعةن للمشاركة في جنازة بيريزن األمر الأي وصفت  با "المأل والمهين بحز 

 الشعب الفلسطيني".
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لحركة "فتح" في جامعة "بيرزيت" برام هللا )شمال القدس المحتلة(ن أن ما  واعتبر الأرا، الطالبي التاب 
 أ دم علي  رليس السلطة الفلسطينية يعّبر عن "شكل من أشكال التفريط والخيانة".

ووج  البيان الخطاب لعباس بصفت  زعيم "فتح"ن واتهم  با "مخالفة الدستور الحركي"ن موضحا  أن 
 توجب "الفصل والتشهير" بحز من يواج  مثل هأه التهمة.النظام األساسي للحركة يس

كما دعت "شبيبة فتح" منظمة التحرير الفلسطينية نلى محاسبة عباس على "التجاوزات والعمل الحقير 
 والخطوة العبثية"ن على حد تعبير البيان.

 1/10/2016، قدس برس
 

 "حماس"يجية الطيراوي: إنهاء االنقسام وهم في عقول من ال يفهمون استرات .14
استبعد  ياديان كبيران في حركة فتح وحماس عقد أي لقاءات جديدة في  طر : كفاح زبون -رام هللا

عباس  أو توصل مثل هأه اللقاءات نلى حلول وألك على الرغم من نعالن الرليس الفلسطيني محمود
 ومسؤولين في الحركتين عن وجود اتصاالت  طرية بهأا الشذن. 

ن و ال القيادي ف ي حركة حماس خليل الحية نن حركت  ملت اللقاءات الثنالية م  حركة فتح وا 
وأضا  الحية وهو عضو مكتب  تراكم  وتها اآلن وتسعى نلى نشعال االنتفاضة من جديد. حركت 

نحن مللنا اللقاءات الثنالية ومللنا »سياسي في حماس في تصريحات بثها مو   الحركة الرسمي: 
يوجد اتفاز واضح وّ عت علي  كل الفصالل الفلسطينية..  ب عليها ونحن نقول نن االتفا ات واالنقال

وتاب  الحية «. فتعالوا نجلس بالكل الوطني الفلسطيني لنض  آليات لتطبيق  بكل وطنية وكل مسؤولية
نحن م  المصالحة  لبا و البا لكننا نريد أن نأهب نلى المصالحة لترتيب بيتنا الفلسطيني » موضحا:

نجم   وانا لترتيب  حتى نق  في وج  االحتالل ومطلبنا اليوم م  أكرى انتفاضة القدس األولى بذن
شعال االنتفاضة من جديد كرد طبيعي على هأه الحالة الفلسطينية العامة  «.البيت الفلسطيني وا 

ة نن هأه الخالفات ظلت على حالها ولم يجر حتى حلحل« الشرز األوسط»و الت مصادر مطلعة لا
 ال عضو اللجنة المركزية  الملفات فيها. واستبعدت المصادر عقد لقاء  ريب بسبب مو   حماس نأ

أنا ال أعتقد بذن هناك لقاء مرتقب ا وال غير مرتقب م  حماس وفي »لحركة فتح توفيز الطيراوي أمس: 
ز جوهري يتمخض عن  أي شيء نيجابي نحو أي اتفا حال تحقق  فسيكون لقاء شكلي ا ال يمكن أن

بخصوص الوحدة الوطنية التي أتمناها كفلسطيني وطني يؤمن بضرورة وحدة الشعب الفلسطيني 
 ووحدانية تمثيل 

لكن وهم ننهاء االنقسام موجود فقط في »وأضا  موضحا: «. وتوحده من أجل الحرية واالستقالل
حركة حماس كحركة داخل  عقول من ال يفهمون السياسة وال يقرأون استراتيجيات الفكر الأي تنتهج 
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فلسطين مرجعيتها خارج البالد فهي ملتزمة بذجندة خارجية تتحكم بها حركة اسخوان العالمية والتي 
الفلسطينية البحتة التي تستمد  رارها من شعبها ومصلحتها  ال تتفز وال تتقاط  م  األجندة الوطنية

لفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الوطنية وهدفها الرليسي ننهاء االحتالل وبناء الدولة ا
 «القدس

 2/10/2016، ، لندناألوسطالشرق 
 

 يزغزة: وقفة نسائية منددة بمشاركة عباس في جنازة بير  .15
ا : دراوشة أحمد-األناضول/  48عرب  نّظمت طالبات في  طا، غزة و فةن اليوم السبتن احتجاج 

عباسن في جنازة الرليس اسسراليلي السابزن شمعون على مشاركة رليس السلطة الفلسطينيةن محمود 
 بيرسن التي جرت أمسن الجمعةن بمدينة القدس.

ورفعت المشاركات في الو فةن التي دعت لها 'الكتلة اسسالمية'ن اسطار الطالبي لحركة حماسن في 
شبرا من بالدي  الجامعة اسسالمية بغزةن الفتات ُكتب على بعضها 'ال لمجاملة نسراليل'ن و' من با،

ورّددت المشاركات في الو فةن هتافات غاضبة بحز بيرسن واصفات نياه بقاتل  بعت  وبال ثمن'.
وفي كلمة ل  خالل الو فةن استنكر القيادي في حركة حماسن فتحي  األطفال ومرتكب المجازر.

 ا الفلسطيني'.حمادن مشاركة عباسن  الال  ننها 'نساءة لدماء الشهداء واستخفا  بمعاناة شعبن
 1/10/2016، 48عرب 

 
 سر المجلس الثوري لحركة فتح ألمينانتخاب محمد النحال نائبا  .16

أنتخب المجلس الثوري لحركة فتح وبمشاركة اللجنة المركزية محمد النحال " أبو جودة" نالبا  : غزة
 اطر الحركة مؤخرا . اجتماعاتألمين سر الثوري في 

مبديا   المنصبنى صفحت  الخاصة "الفيس بوك" الأين انتخبوه لهأا وشكر النحال في تدوينة ل  عل
 انتخب .احترام  لكل من 

 1/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 بمناسبة رأس السنة العبرية الفلسطينيةتغلق األراضي  "إسرائيل" .17

ألراضاااي أعلااان الجااايش اسساااراليلين ياااوم السااابتن فااارض نغاااالز علاااى ا: األناضاااول –القااادس المحتلاااة 
 الفلسطينيةن بدءا  من فجر غدن وحتى مساء الثالثاء المقبلن بمناسبة رأس السنة العبرية.
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و ال الجيش اسسراليلين في تصريح مكتوب أرسل نسخة من ن لألناضاولن ننا  "تنفياأا  لقارار سياساين 
 سيتم فرض نغالز شامل على الضفة الغربية و طا، غزة بمناسبة حلول السنة الجديدة".

وأفااد الجاايش أن الاادخول ساايكون مقتصاارا علااى الحاااالت اسنسااانية والطبيااة الطارلااةن بعااد التنساايز ماا  
 السلطات اسسراليليةن بحسب البيان.

 1/10/2016، الرأي، عّمان
 

 وحدة استيطانية لنقل مستوطني "عمونه" 100صادق على بناء الحكومة اإلسرائيلية ت .18
وحاااادة  100ليليةن مساااااء األربعاااااء الماضااااين علااااى بناااااء صاااااد ت الحكومااااة اسساااارا: أحمااااد دراوشااااة

ا للمساتوطنين فاي باؤرة عمونا  االساتيطانّيةن التاي بنيات  استيطانّية في الضفة الغربّية المحتلةن تعويض 
 على أراٍض فلسطينية خاّصة.

ن توسااااي   و الاااات القناااااة الثانيااااة فااااي التلفزيااااون اسسااااراليلين مساااااء يااااوم الساااابتن نناااا  يمكاااانن مسااااتقبال 
ن مو اا  المسااتوطنة الجدياادة ساايكون بااالقرب ماان  200المسااتوطنة الجدياادة لتضاام  وحاادة اسااتيطانّيةن وا 

 مستوطنة شيلون وسط الضفة الغربية المحتلة.
 1/10/2016، 48عرب 

 
 مام اإلرهاب اإلسرائيليأ الفلسطينيونهآرتس:  .19

الفلساااطينيين مساااتغربةن  الااات صاااحيفة هاااآرتس نن التسااااؤالت اسساااراليلية حاااول انتهااااء "التهدلاااة" مااا  
ويجب أن تسبقها تساؤالت عن مقدار ضبط الانفس الاأي يمارسا  الفلساطينيون نزاء العنا  اسساراليلي 

ن ألك يتطلب اسجابة عن سؤال أهم وهو: من هو اسرهابي حقا؟  ضدهمن وا 
عاودة هاس نلى أن الحاديث اسساراليلي عان  عميرةوأشارت مراسلة الصحيفة في األراضي الفلسطينية 

 مفاجلة لهجمات الطعن بالسكاكين غير صحيحن ألن موجة العن  لم تتو   من األساس.
وأضاااافت أن نساااراليل ال ترياااد تسااامية األوضاااا، باسااامها الحقيقاااين فاااي حاااين تواصااال نجراءاتهاااا ضاااد 

 الفلسطينيين بدعوى األمنن مما يدمر حياة أربعة ماليين فلسطيني في الضفة الغربية و طا، غزة.
نن السلوك الميداني الأي تقوم ب  المنظومة األمنية اسسراليلية منأ عشرات السنين مرشاح ألن و الت 

يسامى نرهابااا تجااه الفلسااطينيينن ألنا  يتساابب فاي اسااتهدا  حيااتهم وأوضاااعهم الصاحية وممتلكاااتهمن 
 ين.من أجل تحقيز أهدا  نسراليل السياسية واال تصادية والتوسعية على حساب أراضي الفلسطيني

مان جهتاا ن  ااال الخبياار العساكري اسسااراليلي فااي الصااحيفة عااموس هارلياال نن األوضااا، السااالدة فااي 
األراضي الفلسطينية تؤكد أن هنااك شاريكا فلساطينيا سساراليل  اد يسااعدها فاي حفاظ األمانن باالتزامن 
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لقادسن التاي م  مرور عام كامل على اندال، موجة العمليات الفلسطينية فاي الضافة الغربياة وشار ي ا
 عادت بقوة في األسابي  األخيرة رغم تراجعها الربي  الفالت.

 1/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 " االستخبارية اإلسرائيلية504إخفاقات تواجه "الوحدة : "إسرائيل اليوم" .21
ة سلط يوآ  ليمور الخبير العسكري اسسراليلي في صحيفة "نسراليل اليوم"ن المقربة من رليس الحكوم

" فاي جهااز االساتخبارات العساكرية اسساراليلية 504اسسراليلية بنيامين نتنياهون الضوء علاى "الوحادة 
خفا اتن من أهمها كش  عماللها.  )أمان(ن التي تواج  عدة تحديات وا 

وأوضح أن هأه الوحدة تقوم بتوفير المعلومات األمنية الخاصة بالجهات "المعادية" سساراليلن ويصال 
 نلى مناطز بعيدة لتحصيل هأه المعلومات الحساسة.أفرادها 

وأشار ليمور نلى أن المشكلة األساسية لدى هأه الوحادةن كباا ي الوحادات التاي تنفاأ عملياات خاصاةن 
أناا  ال يمكاان الحااديث عاان ننجازاتهااان رغاام أنهااا تنفااأ ساانويا ملااات المهمااات األمنيااةن وتشااغل العمااالء 

دوالر صن  القرار في نساراليل مان الادخول نلاى الادوالر الضايقة داخل نسراليل وخارجهان بحيث تمكن 
 لدى من تسمي  العدون وتشكل محاكاة  ريبة لما يدور داخل  من نقاشات مغلقة.

ومااا  ألاااكن فااا ن هنااااك عااادة نخفا اااات تواكاااب عمااال هاااأه الوحااادةن بينهاااا الكشااا  عااان عماااالء لهاااان أو 
تعيش أجواء من التعقيد والخطورة فاي تنفياأ  حصول فشل في تنفيأ بعض مهامهان مما يشير نلى أنها

 عملياتهان لكن العمل األساسي لهأه الوحدة يكمن في تجنيد العمالء والجواسيس.
 1/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قريباً  "إسرائيل"عارمة في  فوضىلموساد: سابق لرئيس  .21

لية الخارجيااة )الموساااد( أفاارايم حااأر الاارليس السااابز لجهاااز االسااتخبارات اسساارالي: عبااد القااادر فااارس
هليفااي ماان أن نسااراليل سااتجد أاتهااا  ريبااا فااي حالااة فوضااى عارمااةن معربااا عاان  لقاا  ماان التهدياادات 
الداخلية. وتو   المسؤول اسسراليلين الأي يعتبر مان أبارز  اادة الموساادن تادمير السالطة الفلساطينيةن 

 لزيادة عزلتها في العالم. وتحمل نسراليل مسؤولية معيشة الفلسطينيينن ما يؤدي
وأبدى هليفي  لق  البالغ من فقدان اليهود أغلبيتهم العددية فاي فلساطين التاريخياة ومان تحاولهم مجاددا 
أل لياااةن معتبااارا أن نساااراليل تشاااهد الياااوم األزماااة األكبااار مناااأ  يامهاااا والمتمثلاااة فاااي  لاااة عااادد القياااادات 

ية فاي االلاتال  والمعارضاة ال أرى رجااال يمساكون عندما أنظر للقيادات السياس»الحقيقية. وأضا : 
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بدولاااة وتساااتفزني مشااااهد أحااازاب الرجااال الواحااادن كماااا تساااتفزني عودتناااا للبحاااث دالماااا عااان  الاااد ساااابز 
 «.للجيش ليكون مخلصنا في السياسة

وحأر من أن االنتفاضة الفلسطينية القادمة لن تستطي  نسراليل مواجهتها دون التوصال لتساوية معهاا 
نأا  دمت القيادة اسسراليلية تنازالت ال تستطي  اليوم تقديمها. ودعا هليفي للتفاوض ما  الحركاات نال 

علااى نسااراليل أن تشااطب ماان »و ااال: «. حاازب هللا»التااي تصاافها نسااراليل باسرهابيااةن مثاال حماااس و
فات كاان  اموسها الزعم القالل نن  ينبغي عدم التفاوض م  أشخاص أياديهم ملطخة بالدمن فياسر عر 

كما طالاب بالتفااوض ما  القياادي األساير ماروان البرغاوثي فاي حاال «. عدوا وو عنا مع  اتفاز أوسلو
سماعيل هنية وموسى أبو  مرزوز. تم انتخاب ن وم  خالد مشعل وا 

واعتبر أن  ال توجاد خطاة كاملاة لادى نساراليلن الفتاا نلاى أن نتنيااهو يرياد أرض نساراليل الكاملاة لكنا  
ازة الضاافة وغاازةن وحينمااا نشااهد هبااات غضااب وعمليااات طعاان فلسااطينية يباادو نتنياااهو عاااجز عاان حياا

كشاااخص باااال ثيااااب داخلياااة ال حاااول لااا ن فالقااادرة علاااى ندارة الوضااا  الاااراهن تتهالاااكن وليسااات هنااااك 
 سياسات وال خطط بل ندارة للوض  الراهن.

 2/10/2016، عكاظ، جدة
 

 لن يتم التوصل التفاق سالم مع الفلسطينييننه بأاإلسرائيليين يعتقدون من  %64: موقع "واال" .22
ن استطال، رأي أظهر أن غالبياة اسساراليليين يعتقادون مساء أمسالعبرين « واال»مو    القدس: نشر

 أن  ال يمكن التوصل التفاز سالم م  الفلسطينيين.
شخصاا مان  646شمل « العام العبري الجديد»وبحسب المو  ن ف ن االستطال، الأي أجري بمناسبة 

مااانهم يعتقاادون بذنااا  لاان ياااتم  %64اسسااراليليين والفلساااطينيين داخاال الخاااط األخضاارن وأن ماااا نساابت  
 التوصل التفاز م  الفلسطينيين.

بذن  يمكن التوصل التفاز سالم بعاد خمساة أعاوام مان اآلنن فيماا  أراءهممن المستطلعة  %24ورأى 
 ت المقبلة.أن  يمكن التوصل التفاز خالل الخمس سنوا %4رأى 

 2/10/2016األيام، رام هللا، 
 

 فلسطينياً  40من األرض تعادل حصة  اليهوديبركة: حصة محمد  .23
كش  رليس لجنة المتابعة للجماهير العربية الفلسطينية في نسراليل محمد بركة : الحياة –رام هللا 

أن حصة اليهودي من  أر اما  صادمة عن التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في نسراليلن مشيرا  نلى
فلسطينيا ن علما  أن األرض كلها كانت للفلسطينيين  بل ن امة دولة نسراليل  40األرض تعادل حصة 
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. و ال أمس في لقاء م  عدد من السياسيين والمهتمين في الشذن السياسي في رام هللا 1948عام 
كن نسبة الفقر بين العرب ن ل%18أن نسبة الفلسطينيين في نسراليل تبلغ « مسارات»نظم  مركز 

«. من الدولةن لكننا خارج أي شرعية مدنية وسياسية %18نشكل »في الملة. وأضا :  52تساوي 
وأضا  أن السلطات اسسراليلية تتعمد نشر الجريمة في المجتم  العربي من خالل عدم مالحقة 

بقاء المجرمين طلقاء.  حملة السالح وا 
من دون أن تعتقل السلطات القتلة.  2000لوسط العربي منأ عام شخصا   تلوا في ا 1,114وكش  أن 
من السالح في الوسط العربي مصدره الجيشن األمر الأي  %90السلطات اعترفت أن »و ال نن 

وأضا  أن السلطات اسسراليلية تمكنت في «. يؤكد وجود خطط واضحة لنشر الجريمة في مجتمعنا
وراء سر ة جهاز هات  نقال لمأيعة نسراليلية ونشروا غضون خمسة أيام من الكش  عمن و فوا 

صورها الخاصةن بينما لم تعتقل مرتكبي جرالم القتل في المجتم  العربين معتبرا  أن هناك مخططا  
 «.لتجنيد مجرمين لنشر العن  بهد  تفتيت المجتم  العربي»نسراليليا  

سراليلن مشيرا  نلى أن األطباء الفلسطينيين وأشار نلى تنامي القدرات العلمية بين الفلسطينيين في ن
نحن بصدد ن امة نطار »من األطباء العاملين في  طا، الطب في نسراليل. وأضا :  %32يشكلون 

لدى و و، اسضراب الشهير الأي  1976يشكل استمرارا  للجنة الدفا، عن األراضي التي بدأت عام 
 «.سقط في  ستة شهداء

اهير في نسراليل تعمل على تدويل  ضايا الفلسطينيين عبر عال ات وأنشطة و ال بركة نن  يادة الجم
 على المستوى الدولين منها اليوم العالمي لدعم الفلسطينيين في نسراليل.

من السكان هم نحنن خارج  %18نريد نماطة اللثام عن الديمو راطية اسسراليليةن فهناك »وأضا : 
 «.أي شرعية مدنية أو سياسية

نن لجنة »ن  ال بركة: «حماس«و« فتح»ادرة الفلسطينيين في نسراليل سنهاء االنقسام بين وعن مب
نريد أن نضي  »ن مضيفا : «المتابعة العربية والقالمة المشتركة تشكالن مدخال  وطنيا  سنهاء االنقسام

وأعطى مثاال  «.  وة نضافية سنهاء االنقسامن نريد خلز حالة ضاغطة على الفصالل سنهاء االنقسام
يجلسون م  بعضهم البعض »على ألك الحزب الشيوعي والتجم  والحركة اسسالمية الأين  ال ننهم 

ودعا نلى ن امة  «.في أي عملية سياسية السؤال: ما هو التنا ض األساسي؟»و ال: «. ويعملون
الوحدة حز ال يجوز ألحد العبث »تجمعات في الساحات العامة في كل بلد سنهاء االنقسامن و ال: 

«. ب ن ال نريد اتفا ات جديدةن فاالتفا ات موجودةن لكننا نريد خلز حالة ضاغطة لتطبيز االتفا ات
 «.نسبة النجاح  ليلةن لكن من الخيانة أن نجلس في البيت»وأضا : 

 2/10/2016الحياة، لندن، 
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 العربي واإلسالمي مع "انتفاضة القدس" بكيرات: انخفاض في مستوى التضامن .24

أكد مدير التعليم الشرعي في دالرة األو ا  اسسالمية في القدس الدكتور ناجح  :القدس المحتلة
ست محلية فقطن بكيرات أن الصرا، الفلسطيني الصهيوني مستمرن وأخأ في اآلونة األخيرة أبعادا لي

نما ن ليمية ودولية. جاء ألك في تعقيب  على الأكرى السنوية األولى لا"انتفاضة القدس"ن مشير ا نلى  وا 
أن  من الدروس المستفادة من هأه االنتفاضة أن الشعب الفلسطيني ما يزال حيان وأن  ضية القدس 

ا أن القضية الفلسطينية ما تزال حاضرة وأات بعد دولي واستراتيجي وعقالدي لدى األمةن  موضح 
 لدفنها. المؤامراتيوما بعد يوم تحيا وال تموت رغم كل 

والحظ بكيرات انخفاضا في مستوى التضامن العربي واسسالمي م  القضية الفلسطينيةن والتي كانت 
ورأى أن الصرا، المستمر بحاجة نلى حاضنة و وى كبيرة  مرتفعة في االنتفاضة األولى والثانية.

ستطي  أن تؤثر وتحاكم  وات االحتالل على جرالمهان وتتغلب على هأه الدولة المار ة على ت
 القانون.

 1/10/2016لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 

 سبتمبرشهر أيلول/ فياعتقال في صفوف المقدسيين خالل شهر  حالة 151األسرى:  أهاليلجنة  .25
قلين في القدسن يوم السبتن تقريرا  يرصد اعتقال والمعت األسرى أهاليأصدرت لجنة : القدس المحتلة

 مقدسيا  خالل شهر أيلول الماضي. 151نحو 
 151االحتالل نفأ نحو  أنوالمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصبن  األسرى أهاليوأفاد رليس لجنة 

 5اتن سيد 4كاآلتي : ومقسمينميداني  اعتقال 56المنازل و ا تحاممن خالل  95ن منها اعتقالحالة 
 شبان. 104عامن مسن واحدن  18طفال  دون سن الا  37عامن  12أطفال دون سن الا 

ن مخيم 43مختلفة في القدس منها:" العيسوية  أحياءاالعتقاالت توزعت على  أنعصب  أبو وأوضح
ن 2ن جبل المكبر 3ن كفر عقب 7ن الطور 11ن رأس العامود 14ن سلوان 17ن البلدة القديمة 41شعفاط 

 .1ن بيت حنينا 2ن واد الجوز2باهر  ن صور2اط شعف
المبارك تزامنا  األ صىمجموعة من أبناء مدينة القدس عن المسجد  االحتاللفيما أبعدت سلطات  

 م  حلول األعياد اليهودية.
 1/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 م لعباس: ابحث لك عن مغارة عند لصوص "إسرائيل"نويل مسلّ ام .26
ّج  األب مانويل مسّلمن راعي كنيسة الالتينن رسالة شديدة اللهجة نلى رليس السلطة و : غزة

 الفلسطينية محمود عباس على خلفية مشاركة األخير في جنازة الرليس اسسراليلي شمعون بيريز.
وافتتح األب مسّلم رسالت  على صفحت  بمو   التواصل االجتماعي "فيسبوك" يوم السبتن بالمثل 

 الشهير "كل نشي  رضة ودين حتى دمو، العين". الشعبي
وأضا  مسّلم مخاطب ا عباس "اليوم بعملك هأا احتلت نسراليل حقا فلسطين كلهان اليوم سقط 

 مشروعك الوطنين اليوم سقطت السلطة الفلسطينية وجمي  مؤسساتها".
 ليها".نسراليل تذوي وتاب  "اليوم أنت ُطردَت من  لوب األحرارن فابحث لك عن مغارة بين لصوص ن

"اليوم نصرخ في وجهك: "عيب عليك أن تسكن  لوب االشكناز والسفرديم والبولونيين والروس 
 الصهاينة بدل  لوب الكرام األجاويد المناضلين األباة من شعبك". على حّد  ول .
 1/10/2016لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 
 سبتمبرشهر أيلول/ في هاكًا ضد الصحفيينانت 40: االحتالل ارتكب "لجنة دعم الصحفيين" .27

ن ارتكاب  وات االحتالل «لجنة دعم الصحفيين في األراضي الفلسطينية»رصدت : رالد الفي - غزة
انتهاكا  ضد الصحفيين تنوعت بين اعتقاالت واعتداءات وتحريض وا غالز حسابات  40« اسسراليلي»

 العمل.موا   تواصل اجتماعين ومن  من التغطية وعر لة 
سبتمبر الماضين أن  وات االحتالل وأكدت اللجنة في تقرير الحريات الشهري عن شهر أيلول/

واصلت انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي اسنساني والقانون الدولي « اسسراليلي»
اكات التي يتعرض لحقوز اسنسان في األراضي الفلسطينية المحتلةن وزادت من االعتداءات واالنته

لها الصحفيون والعاملون في الحقل اسعالمي في األراضي الفلسطينيةن ما يشير نلى تدهور كبير 
وخطر على مستوى الحريات اسعالمية يستوجب من جمي  المؤسسات الحقو ية واسعالمية التحرك 

 الفعلي والجاد من أجل و   سياسة االستهدا  والمالحقة. 
 2/10/2016 الخليج، الشارقة،

 
 جديدة في سجون االحتالل دخلوا أعواماً  أسيراً  266: "األسرى"إذاعة صوت  .28

أسير ا في شهر أيلول/ سبتمبر أعوام ا جديدة في سجون االحتالل اسسراليلي في  266دخل : 48عرب 
 ظل ظرو  حياتية صعبة.
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أسير ا محكومين  30دة من بين األسرى الأين دخلوا أعوام ا جدي و الت نأاعة صوت 'األسرى' نن'
أسير ا  17عام ان و 30بالسجن المؤبد مدى الحياةن وأربعة أسرى محكومين بالسجن ما يزيد عن 

أسير ا محكوم ا ما يزيد عن عشرة أعوام وثمانية أسرى محكومين  36عام ان و 20محكوم ا ما يزيد عن 
 حاكمة'.أسير ا ما زالوا مو وفين ينتظرون الم 171أ ل من عشرة أعوامن و

أسيرا  من مدينة القدس المحتلةن وكألك أسيرين من داخل الخط  21 وبينت أن 'من بين األسرى
 أسيرا  من الضفة الغربية المحتلة'. 227أسيرا  من  طا، غزةن و 16األخضرن و

 30/9/2016، 48عرب 
 

ن سجن أسيران يواصالن اإلضراب عن الطعام احتجاجًا على سياسة النقل م"شؤون األسرى":  .29
 آلخر

 ال محامي هيلة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين كريم عجوةن نن األسيرين : الحياة –غزة 
سنة( من بيت لحم القابعين في  سم  38سنة( وماهر موسى عبيات ) 40جواد نبراهيم جواريش )

نأ أيام )المجدل الفلسطينية(ن يواصالن نضرابهما المفتوح عن الطعام م« عسقالن»العزل في سجن 
 آخر. نلىضد سياسة العزل والنقل من سجن 

 2/10/2016الحياة، لندن، 
 

 اقتحموا المسجد األقصى خالل شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إسرائيلياً  1,164"قدس برس":  .31
 1,164رصدت وكالة " دس برس" انترناشيونال لألنباءن ا تحام : العيسى نيهاب- القدس المحتلة

 مسجد األ صى المبارك خالل شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.نسراليليا  لباحات ال
طالبا  يهوديا  ا تحموا  281مستوطنا ن و 833وأكرت مراسلة " دس برس" في مدينة القدس المحتلةن أن 

المسجد األ صى خالل الشهر الماضين حيث تجّولوا في باحات  تحت حماية عناصر من الشرطة 
 جة بالسالح.اسسراليلية والقوات الخاصة المدج

عنصرا  من مخابرات االحتالل ا تحموا المسجد من "باب المغاربة" )أحد أبواب  50وأضافت أن 
المسجد األ صى الوا   على الجهة الغربية والخاض  لسيطرة االحتالل( بزّيهم الرسمّين ضمن 

 الجوالت االستكشافية الصباحية والمسالية في المسجد األ صى.
 1/10/2016قدس برس، 
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 "إسرائيل"سياسيون: اتفاقية الغاز تؤدي لشرعنة االحتالل وتدعم موازنة  .31
 ااال خبااراء وسياساايون نن اتفا يااة الغاااز التااي أبرمتهااا الحكومااة ماا  الجانااب : محمااود خيااري –الساابيل 

"اسسراليلي" مؤخرا تؤدي لشرعنة االحتالل في المنطقاةن مؤكادين أنهاا تادعم جهاود "نساراليل" فاي هادم 
سااناد للموازنااة األ صااى و  اسااتكماال لوضاا  اليااد علااى مااا تبقااى ماان المقدسااات واألراضااي الفلسااطينيةن وا 

 "اسسراليلية"ن ولممارسة المزيد من الطغيان.
الخبياار اال تصااادي حسااام عااايش أكااد فااي حديثاا  لااا"السبيل"ن أن الحكومااة عليهااا مسااؤولية البحااث عاان 

 ذسعار مناسبة.مصادر للطا ة وعليها كألك أن توفرها باستمرارن وب
باادوره بااين األمااين العااام لحاازب الوحاادة الشااعبية الااديمقراطي سااعيد أياااب نن خيااار االتفا يااة لاايس نتاااج 
ضرورات ا تصادية بل هي نتالج  رار سياساي لتعزياز االرتبااط بالكياان الصاهيوني والوالياات المتحادة 

اتهاااااان وأن الموضاااااو، لااااايس األمريكياااااةن وان االتفا ياااااة تعكاااااس طبيعاااااة االصاااااطفافات الحكوماااااة وتحالف
ا تصاديا بل هو في اسطار السياسي الأي يشكل في  التحال  م  "نسراليل" وأمريكاا األولوياة بالنسابة 
للحكومة األردنيةن هأه األولية تتنا ض بالكامل م  رأي الشار، األردني الاأي يارى باا"نسراليل" وأمريكاا 

ردنااي يجعاال ماان مسااذلة نصاارار الحكومااة علااى عاادوينن وأن هااأا التنااا ض بااين الحكومااة والشااعب األ
 مصادرة الحريات العامة كنتاج طبيعي لسيرها في عملية التطبي  م  الكيان الصهيوني.

وطالااب األمااين العااام للحاازب الااوطني الدسااتوري الاادكتور أحمااد الشااناز ماان الحكومااة أن تعلاان مو فهااا 
مان أيان سايتم تحصايل هاأه المباالغ لياتم الصريح تجاه هاأه االتفا ياةن وتسااءل هال انعادمت البادالل؟ و 

 ها؟ وهل هأا الخيار االستراتيجي الوحيد أمام األردن؟عدف
  2/10/2016، السبيل، عّمان

 
 : اتساع دائرة الرفض الشعبي ومطالبات بإلغاء الصفقة"اتفاقية الغاز" .32

ليااومين خااالل ا” فيساابوك“تسااابز ناشااطون علااى موا اا  التواصاال االجتماااعي : الكيااالي محمااد-عمااان
الماضايين علاى تنا اال دعاوة سطفاااء التياار الكهربااالي فاي المناازل ماان السااعة التاسااعة وحتاى العاشاارة 

 من مساء اليومن كتعبير عن رفضهم لتو ي  اتفا ية الغاز م  نسراليل.
احتاللن مطالبين بمو   حاسام  -العدو-هاشتاغ #غاز”: فيسبوك“وفيما أطلقوا على صفحاتهم على 

التفا يااةن ُيتو اا  أن تكااون االتفا يااة تحااديا للحكومااة أمااام مجلااس النااوابن الااأي ساايعقد أولااى تجاااه هااأه ا
 جلسات  في الساب  من الشهر المقبل.

دفاعاااا عااان دم الشاااهداء “واعتبااار ناشاااطون عبااار موا ااا  التواصااال أن االحتجااااج علاااى االتفا ياااة ياااذتي 
 عدو.ن متساللين عن مدى حاجة األردن للغاز من كيان ال”وعروبتهم
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لغاااااء “و اااالوا نن توجياااا  دعاااوة لفصاااال الكهربااااء لماااادة سااااعتين  رسااااالة للحكوماااة للعااااودة عااان  رارهااااا وا 
وال اات هااأه المبااادرة الشااعبية ترحيبااا ماان النقابااات المهنيااة ولجنااة مقاومااة التطبياا  النقابيااة  ”.االتفا يااة

 والحملة الوطنية سسقاط اتفا ية الغاز م  الكيان الصهيوني. 
جلاس النقبااءن نقياب أطبااء األسانانن الادكتور نباراهيم الطراوناة نن النقاباات المهنياة تقا  و ال رليس م

نلااى جانااب أي مبااادرة تناادد باالتفا يااةن والتااي تعكااس ماادى رفااض الشااعب األردنااي للتطبياا  ماا  الكيااان 
نن الغاز الماراد شاراؤه هاو غااز فلساطيني مساروز ومنهاوب مان  بال “ن ”الغد”وأضا ن لا الصهيوني. 

” شاارعية“ن وأن مثاال هااأه الصاافقة تضاافي ”لعاادو الصااهيونين الااأي ساالب مااا فااوز األرض ومااا تحتهاااا
 على ممارسات الكيان المغتصب وتظهره للعالم وكذن  دولة شقيقة وجار ودود. 

  2/10/2016، ، عّمانغدال
 

 "األردن تقاطع": اتفاقية الغاز ستضع األردن تحت رحمة عدوحركة  .33
ردن تقااااط " تو يااا  صااافقة شاااراء الغااااز مااان نساااراليل لصاااالح شاااركة الكهربااااء دانااات حركاااة "األ :عماااان

ن ويساتورد األردن بموجبهاا 2019ن والتي ستدخل حيز التنفيأ عاام األمريكيةالوطنية عبر شركة نوبل 
 عاما. 15مليار دوالر أمريكي لمدة  10مليون  دم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا  مقابل  300

يااان صااحفي وصاالت "الغااد" نسااخة مناا  عاان رفضااها لهااأه الصاافقة التااي وصاافتها وعباارت الحركااة فااي ب
ا تصااادية ماا  الكيااان الصااهيوني فااي التاااريخن وستضاا  األردن ومسااتقبل  تطبيعياا بذنهااا "أكباار صاافقة 

بنات  وأبنال  تحت رحمة عدو ال يعر  ميثا اا وال عهادا وال عرفاا دولياا وال يلتازم باذي مان األعارا  أو 
 ال ية الدولية"ن على حد  ولها.المعايير األخ

وطالبت الحكومة بذخأ الخطاوات الكفيلاة بو ا  االتفا ياةن "تماشايا ما  رغباة الشاعب العارماة بمقاطعاة 
الكياااان الغاصاااب"ن واالساااتمرار فاااي االساااتثمار بمجااااالت الطا اااة المختلفاااة للوصاااول الساااتغالل لماااوارد 

 ل الطا ة.الطا ة األردنية باتجاه الوصول الكتفاء وطني في مجا
  1/10/2016، ، عّمانغدال

 
 إبراهيم: مركز األمن العام في شبعا نقطة ارتكاز في مكافحة عمالء العدوعباس  .34

المديريااة ستواصاال تطااوير »أكااد الماادير العااام لألماان العااام اللااواء عباااس نبااراهيم أن : الحياااة –بيااروت 
 «.خططها اسدارية لحماية لبنان وصيانة سلم  األهلي

هاأا المركاز سايكون نقطاة »اهيم خالل تدشين المركز اس ليمي لألمن العام في شبعا أماس أن وأكد نبر 
ارتكاااز فااي مكافحااة شاابكات التخريااب واسجاارام وعمااالء العاادو واستلصااال الجماعااات التااي تسااعى نلااى 
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ضاارب  واعااد االسااتقرار وزر، الفااتن بااين اللبنااانيين بهااد  نسااقاطهم فااي دورات عناا  وحااروب عبثيااة 
 «.ات مأهبية وطالفيةبتسمي

 2/10/2016الحياة، لندن، 
 

 "إسرائيل"خطر على  ةبسوري: تراجع واشنطن "معاريف" .35
 الت كارولين غليك الكاتبة اسسراليلية في صحيفة معاري  نن فقدان السيطرة األميركية على الوض  

الجو الروسي  في سوريا  د يسبب مخاطر حقيقية على نسراليلن ألن  يعني سيطرة تدريجية لسالح
 فوز أجواء نسراليل.

وأضافت الكاتبة "أمام أنظار نسراليل تنشذ سوريا جديدةن ويظهر شرز أوسط جديدن  د ال ينعم 
بالسالم واالستقرارن في ظل ما يقوم ب  النظام السوري وحليف  حزب هللا في مدينة حلب من تطهير 

 عر ي ضد السوريين السنة".
يادة النفوأ الروسي في سوريا على حساب الواليات المتحدةن ف ن ألك وترى الكاتبة أن  وفي ظل ز 

يتطلب من نسراليل اسدراك جيدا أن الرد على هأا التطور سيكون على األرض وليس جوان وألك 
 عبر تكثي  عمليات الجيش اسسراليلي.

بة ب بداء أكبر  در وأشارت نلى أن  طالما أن روسيا تقيم تحالفات م  أطرا   ويةن ف ن نسراليل مطال
من القوة والصرامة واالستقالل التدريجي عن األميركيينن الأين بدؤوا يتراجعون رويدا رويدا في 

 المنطقة.
وأكدت الكاتبة أن السياسة اسسراليلية الجديدة تجاه سوريا يجب أن تشمل عمليا  بناء وا  امة تجمعات 

ا في الجوالن لتكثي  الوجود اسسراليلي في هأه استيطانية جديدة على طول الحدود المحاأية لسوري
المناطز خالل سنوات  ليلةن ألنها تحقز هدفين: تثبت أن نسراليل غير تابعة لإلدارة األميركيةن 

األميركيةن وفي  االستراتيجيةوأات آراء وموا   مستقلة عنهان وستقوم بألك دون المس بالمصالح 
سسراليلية في مواجهة التهديدات المتزايدة بسبب الوض  القالم الو ت أات  تعمل على تقوية الحدود ا

 في سوريا.
 1/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قادة عرب لم يشاركوا بجنازة بيريز خشية غضب شعوبهم: الصحافة اإلسرائيلية .36

رأى كتاب نسراليليون أن عدم وجود مشاركة رسمية عربية كبيرة في جنازة الرليس السابز شمعون 
 بيريز تعود نلى خشية  ادة عرب من غضب شعوبهم في حال شاركوا في الجنازة.
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فقد  ال آسا  غيبور المتخصص اسسراليلي في الشؤون العربية في مو   "نن آر جي" نن السبب 
الحقيقي لغياب المشاركة العربية الرسمية عن جنازة بيريز تعود نلى الربي  العربين و ناعة الزعماء 

 م لن يستطيعوا تجاهل الرأي العام الشعبي في بلدانهم.العرب بذنه
كما  ال نن هناك فجوة كبيرة بين الزعماء العرب الأين و عوا اتفا يات سالم م  نسراليلن وبين 
الجماهير العربية التي لديها كراهية تاريخية م  المحتل اسسراليلين مضيفا أن الربي  العربي أثبت 

محصنين من غضب الشعبن مما جعلهم ال يذتون لودا، بيريزن حسب لهؤالء الزعماء أنهم غير 
 تعبيره.

من جهت ن  ال يوني بن مناحيم الخبير اسسراليلي في الشؤون العربية في مقال ل  بمو   "نيوز ون" 
اسخباري نن  ورغم ما يقال عن اتصاالت سرية بين نسراليل وعدد من الدول العربية المعتدلةن ف ن 

 الدول لم تصدر بيانات تعزية علنية. أيا من تلك
وفّسر ألك بذن  ربما يكون سبب  "الخشية من ردة الفعل العربية الشعبية التي تكن كثيرا من العداء 

 والكراهية سسراليل".
 1/10/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تورط قيادات عراقية في فضيحة األموال اإلسرائيلية .37

عرا ية بوجود عدد محدود من  يادات الوزارة في فضيحة األموال أ رت مصادر في وزارة الدفا، ال
اسسراليلية التي كانت تحول للشخصيات العرا ية عبر مكاتب وسيطة في نيويورك وعمانن خالل 

 السنوات الثماني الماضية.
شخصية سياسية عرا ية وكردية  20وتسربت معلومات من البنك المركزي العرا ي تؤكد تلقي نحو 

أل  دوالرن كما كش  ديوان الر ابة  200ألموال التي تبلغ  يمة الحوالة الواحدة منها نحو هأه ا
والتفتيشن مؤكدا أن هناك مسؤوال في مديرية الدفا، المدني في وزارة الداخلية من بين الأين وردت 

 أسماؤهم في أحد بيانات التحويل المالي.
 2/10/2016، عكاظ، جدة

 
 في خطاب أوبامابقي القدس يو  "إسرائيلكلمة "شطب ي : البيت األبيضواشنطن .38

أكتوبر/تشرين األول تصحيحا لما ورد في كلمة الرليس  1نشر البيت األبيض السبت  :السبيل
 األمريكي باراك أوباما في تذبين شيمون بيريز والتي جاء فيها أن "القدس جزء من نسراليل".
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هرتزل" "القدسن نسراليل"ن  بل أن ينشر المكتب وجاء في النص األولي لكلمة أوباما على "جبل 
الصحفي تصحيحا للبريد اسلكتروني السابزن بشطب "نسراليل"ن واالكتفاء بالقدس فقط دون نضافات 

 في البيان المصحح.
القدس عاصمة ل ن لكن الواليات المتحدة ودول  1950ويشار نلى أن الكيان الصهيوني أعلن في 

 قت سفاراتها في مدينة "تل أبيب" المحتلة.بألمرن وأالعالم لم تعتر  بهأا ا
 2/10/2016، السبيل، عّمان

 
 اإلسالمية والتياراتمراجعات خالد مشعل  .39

 ماجد كيالي
ن تبّني سياسة نقدية نزاء منطلقات «حماس»اعتاد خالد مشعلن رليس المكتب السياسي لحركة 

ركت  أاتهان وهأا أمر مهم والفتن تجدر وممارسات تيارات اسسالم السياسين وضمن ألك انتقاد ح
مالحظت  واالستفادة من  والبناء علي  وتطويرهن خصوصا  أن الحركات السياسية في عالمنا العربين 
نسالمية أو علمانيةن يسارية أو يمينيةن وطنية و ومية وأمميةن لم تعتد على المراجعة والنقد... وألن 

تضفي نوعا  من القدسية على سياساتها وموا فهان بحيث ُتخِرج  الحركات اسسالمية تحديدا  تحاول أن
 نفسها من نطار المساءلة والنقد.

مركز الجزيرة لألبحاث »أيضا  تنب  أهمية نقد خالد مشعلن هأه المرة )في ندوة حوار نّظمها 
بر أن أخيرا (ن من تناول  دور الحركات اسسالمية في ثورات الربي  العربين نأ اعت« والدراسات

ن رأوا » االختبار الحقيقي لإلسالميين... كان بكيفية التمسك بالديمو راطية واالحتكام نلى نتالجها وا 
ن ملكوا الغالبية «. سياسة اس صاء لهمن وعدم االعترا  بهمن وأن يبقوا حريصين على الشراكة وا 

دارة الدولة والمجتم ن هكأا وض  مشعل الديمو راطية في صلب مفاهيم التيار اسسالمين وكطريقة س
وليس لالستهالكن أو النتخابات لمرة واحدةن ومن دون أي اشتراط مسبزن ولو رأى اسسالميون أن 
التيارات األخرى تشتغل س صالهم وعدم االعترا  بهمن نلى درجة مطالبت  نياهم بمشاركة اآلخرين 

حكم(. وهأا مو   متقدم حقا ن لكن  على في الحكم حتى لو كانوا غالبية )أي التنازل عن االستفراد بال
الصعيد النظرين فقطن نأ نن  لم يثبت في التجربة بعد )باستثناء تونس( ولم يثبت في تجربة حركت  

 في حكم غزة التي تسيطر عليها في شكل أحادي وبطريقة تسلطية.« حماس»
ين و   فيهما اسسالميون لم يتو   مشعل عند هأا الحد في انتقادات  ومراجعات ن نأ تحدث عن خطذ

في مرحلة الربي  العربين أولهما المبالغة في تقدير المو   بالنسبة نلى الوا  ... والمبالغة في »
ن مشيرا  «الرهان على القوى الأاتية. أما الخطذ الثانين فهو خلل ونقص في التعامل م  شركاء الوطن
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ناديز مهمةن لكنها ال تكفي لالنفراد بالقرار ثبت بالتجربة العملية أن الغالبية في الص»نلى أن  
 «.والمؤسسات

وهأه ليست المرة األولى التي يأهب فيها مشعل نلى هأه الدرجة من النقد والمراجعةن نأ سبز ل  في 
(ن أن طالب حركات اسسالم السياسي 8/10/2012)الدوحةن « اسسالميين والديمو راطية»ندوة عن 

هناك فر ا  بين مو   المعارضة والحكمن بين »ديمو راطيةن باعتبار أن بذن تؤسس لنموأج معاصر لل
على اسسالميين »ورأى أن «. التخّيل واالفتراض والمعايشة والمعاناةن وفر ا  بين النا د والممارس

ن وتوج  نلى الحركات السياسية اسسالمية وغيرها في «االعترا  بذن الحكم أعقد مما كانوا يتصورون
 «التواض  في الوعود للناس وفي ادعاء امتالك الحقيقة.»ورة حين  بضر 

والحال أن ماااا يخشاااى من  حقا ن أن هكأا مراجعات ال تذتاااااي نتيجة  ناعة أو نضج في التفكير 
 والتجربةن بل تحت وطذة الضغوط الحاصلةن والتعقيدات الناشلةن وبحكم تراج  التيار اسسالمي.

في ندارة « حماس»عن  مشعل ال يتم التعبير عن  في مراجاااعة أو تغيير طريقة معلوم أن ما تحااادث 
 طا، غزة مثال ن ال سيما أن المتحدث هو زعيم هأه الحركةن بمعنى أن هأا الكالم يبقى في اسطار 
النظرين من دون أن يقّلل ألك من أهميت . كما ال يبدو أن هأا النقد يتمّثل في ثقافة منتسبي 

والمتعاطفين معهان وهأا ينطبز على منتسبي الحركات اسسالمية في البلدان األخرىن « حماس»
 والتي يبدو أنها تجد نفسها على استحياء مضطرة النتقاد سياساتها وأفكارها.

وللتاايار اسسالمي عموما ن وهو نقد جيد وفي « حماس»ثمة مالحظات أخرى على نقد مشعل لحركت  
االستفاااااادة من  والبناء علي . بااايد أن ألك ال ينسيااانا أن مثااال هااأه االنتقااادات كانت محلاااا ن وتنبغااااي 

« حماس»صاادرتن في حين ن عن كتاب ومثااااقفاااين وأصحاب رأي لكنها م  األس  كانت تقابااال من 
من دراساااتهان ما يعني أننا ال  والكياناااات السياسية اسسالمية بالمكابرة واسنكار والصّد والتشكيك بدال  

نتعااالم ماااان تجاربنا وال ننقد أنفسنا في الو اات المناسب وال نولي الرأي اآلخر أي اعتبارن وهأا ديدن 
 معظم الحركات السياسيةن ال سيما السلطوية واأليديولوجية في عالمنا العربي.

ى المحك أن يتحول هأا الخطاب النقدي نلى م  ألكن أن تذتي متذخرا  خير من أال تذتي أبدا ن ويبق
ثقافة والى ممارسةن أي بالوفاء للنقد بالأهاب نلى نهايات  أي بترجمت  في موا   وممارسات وثقافة 

 الجماعات اسسالمية.
أهمية هأا الخطاب أن  يذتين أيضا ن في نطار سعي بعض الحركات اسسالميةن ال سيما تلك 

ن نلى نجراء مراجعة ألفكارها ومنطلقاتهان والتصالح أو التكي ن «واناسخ»المحسوبة على جماعة 
في سورية )آأار « اسخوان»لا « وثيقة العهد والميثاز»م  الوا   والعصر والعالم. من هنا جاءت 
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(ن رغم نسيانهم لهان وكألك مراجعات الشيخين راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وحركة 2012
 ا ما يظهر في اجتهادات الحركة اسسالمية في المغرب.في تونسن وهأ« النهضة»

أ صد أن التيارات اسسالمية معنية ب ظهار انتمالها نلى الحاضر أكثر من الماضين وللوا   أكثر 
من المتخيلن وللتسامح أكثر من التطر ن وتعزيز دفاعها عن  يم الحرية والعدل والمواطنةن وتاليا  

لتكفير والحدود والخالفة... وتمييز نفسها عن الجماعات المتطرفة القط  م  أفكار الحاكمية وا
وأي من أخواتهما أو امتداداتهمان والتحول نلى حركات سياسية « القاعدة»و « داعش»والتكفيرية مثل 

بمعنى الكلمةن بفصل السياسي عن الدعوين وبتحرير الدين من التوظيفات المتعلقة بصراعات 
 السياسة والسلطة.

سياسية نعمن حركات دينية وجهادية لن تنجح ولن تجدي وستضر بشرعية وصد ية التيارات  حركات
 السياسية اسسالميةن وبتطّور الحياة السياسية في مجتمعات العالم العربي.

 2/10/2016، الحياة، لندن
 

  الفضيحة والتسريبالمخابرات المصرية  .41
 جمال نصار د.

 وعباس حينلأن المصرين الدفا، وزير السيسي عبدالفتاح طلهاب كان التي السابقة التسريبات بعد
 الوا   تالمس بعبارة أو المصريةن الدولة ندارة في المايسترو بدور يقوم الأي مكتب ن مدير كامل
ن صّحن ف ن  ن آخرن بتسريب مكملين  ناة علينا خرجت العسكر؛ عليها استولى التي المصريةن العزبة

مخابرات المصريةن التي تّدعي أنها تقوم بدور الوسيط بين فتح وحماسن يمّثل فضيحة بجالجل لل
والفصالل الفلسطينية األخرىن ولكن كما نقول في المثل المصري: "ديل الكلب عمره ما ينعدل"ن فنجد 
في هأا التسريب اكتمال الخيانة بكل معالمهان واالرتباط م  العمالء الأين أضّروا بالقضية 

ح الكيان الصهيونين وال نأهب بعيد ان فنظام السيسي يخدم نسراليل بدرجة ال يتخيلها لصال الفلسطينية
 أي ننسان!

وفي التسريب الفضيحة الأي يتضمن حوار ا هاتفي ا بين كل من اللواء والل الصفتي مسؤول المل  
لفلسطينية الفلسطيني في جهاز المخابرات المصريةن وبين القيادي السابز في حركة "فتح" والسلطة ا

محمد دحالنن والأي يعمل لصالح الكيان الصهيونين بل أكثر من ألك فهو المستشار األمني لدولة 
 اسمارات في كل ما هو شرن يضّر بالمنطقة بشكل كامل.

والتسريب عبارة عن مكالمة مسّربة بين اللواء والل الصفتين وبين دحالنن ويظهر في المكالمة 
ن السلطة الفلسطينية ورليسها محمود عباسن وكي  يتعامل جهاز المو   المصري الحقيقي م
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المخابرات المصرية م  السلطة. ويص  الصفتي الرليس محمود عباس بذن  لم يعد  ادر ا على 
 اسدراك والتفكير وال التركيزن وأن هّم  بالكامل هو البقاء في السلطة.

ت موا فهم أ رب نلى حماس"ن مشير ا الى أن و ال الصفتي: "الأين لم يتمكن عباس من احتوالهم بات
"عباس مش عار  يلم"ن في نشارة نلى فشل . ويص  ضابط المخابرات المصري الرليس عباس بذن  
"غبي"ن ويقول: "ما عندوش بضاعة"ن وينهمك كل من دحالن والصفتي بعد ألك في السخرية من 

الصفتي حركة "فتح" التي تترأس السلطة  عباس وعزام األحمد و ادة الفصالل الفلسطينيةن كما هاجم
 م.1994الفلسطينية منأ تذسيسها في العام 

 
 هذا التسريب الفضيحة في تقديري له عدة دالالت:

أوال : أن هأا التسريب يدلُّ داللة واضحة أن الجهاز المفروض أن  يرا ب أنفاس الناسن ويرصد كل 
في أات ن وأن هناك حالة من صرا، األجنحة ما هو ُمتعلز باألمن القومي المصرين هو مخترز 

لخدمة الكيان الصهيونين وأعداء الدولة  -لألس   -داخل هأا النظام الُمهترئن الأي يعمل 
 المصريةن من أجل مصالح ضيقة ألفراد محدودي التفكير.

م في ندارة ثاني ا: هأا التسريب يدلُّ بما ال يد، مجاال  للشكن أن نظام السيسي وأجهزت  أثبتوا فشله
دور الوسيط بين منظمتي "فتح" و"حماس"ن وأن الدور المرسوم ل  اآلن هو تذجيج الصرا، بين 

 الطرفين لخدمة نسراليلن والعمالة لدول ن ليمية ال تريد الخير لمصر.
ثالث ا: اللغة واللهجة الحميمية بين اللواء الصفتي ودحالنن تدُل بما ال يد، مجاال  للشكن التواطؤ 

اضح ضد القضية الفلسطينيةن وبطبيعة الحالن ضد حماس والفصالل األخرىن بما فيها فتحن الو 
 ومنظمة السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباسن الأي يّدعي نظام السيسي أن  يدعم !

ي ن نال ب زاحة هأا النظام العميل الأي يخدم الكيان الصهيوني فالفلسطينيةرابع ا: أن  ال حل للقضية 
كل أفعال ن وال يذب  بمصالح الشعب المصرين وأمن  القومين وال يهم  نال مصالح  التي تصل نلى 

 أفراد معدودينن الأين شوهوا صورة الدولة المصريةن والجيش المصري والمخابرات.
ا: نأا كان هناك بقية من الخجل والحياء لدى القالمين على منظمة فتح والسلطة الفلسطينيةن  خامس 

ليهم أن يثبتوا ألك بغضبةن ُترج  األمور نال نصابها. وأعتقد أن هأا لن يحدثن ألن الضع  فع
 يمتلك الجمي ن والتنازل عن كل شيء هو شعار المرحلة! وال حول وال  وة نال باهلل.

ا: على كل المخلصين من أبناء الشعب المصرين معرفة الحقيقة كاملةن التي تشير بما ال يد،  سادس 
للشكن أن السيسي ومن حول ن ُيدمِّرون الدولة المصريةن وُيقللون ويقزِّمون من شذنها على  مجاال  
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المستوى المحلي واس ليمي والدولين وُيسوِّ ون للشعارات البّرا ةن التي يجب أالا تنطلي على أصحاب 
 .العقول الواعية

 1/10/2016، موقع رصد، القاهرة
 

 القاتل جاملواأهل القتيل  .41
 هويديفهمي 

جنازة بيريز أم مقاطعة  فيكان يمكن أن يخدم القضية الفلسطينية أكثرن المشاركة العربية  الأيما 
السؤال  ليالمناسبة ب عالن يشرح العرب في   ضيتهم وموضو، خالفهم م  ما يمثل  الرجل؟ خطر 

خارجية حين عبر وزير  فيحين وجدت أن خمس دول عربية أوفدت ممثلين لها لحضور الجنازةن 
نيويورك أر  الدم   فيدولة عربية سادسة عن حزن  لوفاة الرجل اا ولم أصدز أن زعيما عربيا كان 

« دهوك» فيدعت بعض النشطاء العرا يين األكراد  التيحين تلقى الخبر. ولم أ تن  باألسباب 
ن ب  امة مجلس عزاء تعبيرا عن حزنهم لما جرىن نأ أزعم أن ألك كل  كان خصما وليس ن ضافة. وا 

ة بصورة مباشرة أو غير مباشرة صغروا ولم يكبروا. لألك  درت كثيرا مو   بالمناس فيالأين شاركوا 
( الأين أعلنوا مقاطعتهم للجنازةن واحترمت ما  الت  48الكنيسيت )ممثلو فلسطين  فيالنواب العرب 

جنازة الرجل  فيمشاركتهم أعربت عن استغرابها نزاء تو   البعض  التيعايدة توما عضو الكنيسيت 
باسهانة حقا فقد كان  أشعرنيمن أرض . أما الأى  الفلسطينيكرس حيات  ال تال، الشعب  الأي

الأى أعرب في  عن امتعاض  « نفتالى بينيت» اليهوديوزعيم البيت  اسسراليليتصريح وزير التعليم 
وفد السلطة المشاركن بدعوى أن من مصافحة اسسراليليين الرسميين ألبومازن حين رأس « و رف »

 الرجل يشج  على  تل اسسراليليين)!(.
انتابت أهل القتيل  التيوالأل  الخزيحين أهب العرب نلى الجنازة ف نهم لم يختلفوا كثيرا عن حالة 

جنازة القاتلن تملقا ألهل  وخشية بذسهمن ال يقولن أحد نن  البروتوكول وأصول  فيفهرولوا للمشاركة 
ة الدبلوماسيةن ألننا بصدد حالة ال عال ة لها بالبروتوكول أو باألعرا  الدبلوماسية نأ نحن الليا 

طيلة خمسين عاما. وما من كارثة حلت  والعربي الفلسطينيب زاء رجل تلطخت يداه بالدم 
بالفلسطينيين أو جريمة ارتكبت بحز العرب نال وكانت ل  يد فيها. صحيح أن   ام بذكثر من دور 

أا امتدح  وار  تدى أكثر من  نا،ن لكن  سمات  األساسية ووجه  الشرير لم يكن خافيا على أحد. وا 
نحن في ن ألن كل  نخد،أن  ينبغيعلى األ لن فال  الغربيالعالم  فيأهل  أو نجح فى خدا، كثيرين 

شري   فلسطينيأو  عربي أيلعبها ال يمكن أن تنسى  التيتخفى وراءها وكل األدوار  التياأل نعة 
أن يعبر عن تقززه من و و   الفلسطينيأو  العربيحقيقت  أو سجل جرالم . لألك فمن حز ألك 
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 التيطوابير المعزينن ناسين أو متناسين سجل الرجل الحافل بالجرالم  فيمسلولين أو مبعوثين عرب 
يرى فى أوللك هأه الحالة حين  في. ويعأر المرء العربيفلسطين والعالم  فيارتكبها ضد اسنسانية 

 ظلها اآلن. فييعيش العرب  التيالمبعوثين العرب شهادات تعبر عن االستخأاء والهزيمة 
 لكيلو أن العرب  اطعوا الجنازة فى لحظة نفا ة استدعت ما تبقى من النخوةن وانتهزوا الفرصة 

ارتكبها بيريز  يالتدعتهم نلى ألكن خصوصا ما تعلز منها بالجرالم  التييعلنوا على المأل األسباب 
بأل  لعر لة  الأي االستيطانيفلسطين ولبنان على األ لن واستعرضوا الجهد من خالل التوحش  في
تسوية سياسية تستهد  ن امة دولة فلسطينية. لو فعلوا ألك ألحدثوا دويا عالميا يخدم القضية  أي

قان لكنهم سينتهزون الفرصة يجرى طمسها. لن يحرروا بألك فلسطين ح التيولأكروا العالم بحقالقها 
لفضح جرالمهان فضال عن أهميت  فى التنفيس عن حقيقة المشاعر العربية والفلسطينية والتقليل من 

 .العربييسود العالم  الأيالشعور بالمألة واالنكسار واسحباط 
 برلاسة أبو الجنازةن بمن فيهم وفد السلطة فيأرجو أال أكون مبالغا نأا  لت نن العرب الأين شاركوا 

نما كان لكل منهم حسابات  الخاصة  فيمازنن لم تشغلهم  ضية فلسطين  يابهمن وا  ال  التيأهابهم وا 
 بالتاليهأا الصدد أن أحدا منهم لو تأكر القضية لما أهب أصال.  فيعال ة لها بالقضية. وأزعم 

نلى اليذس بقدر ما تدعونا أال تدعونا  ينبغيف ن أهابهم يظل بمثابة ندانة لهم ولمن يمثلون. وهأه 
 نلى المراهنة على غيرهم.

 1/10/2016القاهرة، الشروق، 
 

 احتاللغاز العدو  .42
 بشار طافش

يوما من تلك الدول الصناعية حتى على مستوى الدول النامية والعربية منها بالأاتن  ردنأللم تكن ا
على مدار سنين وسنينن والتي  نيةردألعندما تكون مثال فاتورة الطا ة لديها هي التي ترهز الموازنة ا

 مليون دينار. 385تبلغ شهريا نحو 
مليار دينار أردنين وبالمقارنة  6.,1بلغت مستوردات المملكة من الطا ة نهاية حزيران الجاري  فقد

 1.13حين كانت مستورداتها  %7بنسبة  انخفضتنجدها  د  2015بنفس الفترة من السنة السابقة 
 مليار دينار.

كن من الواضح أن هناك فاتورة طا ة ضخمة رغم فقر المملكةن خاصة وأنها تعتمد في توفيرها أل م 
من مصادر خارجيةن والواضح أيضا أن هناك  %95ما نسبت   استيرادلمصادر الطا ة المختلفة على 

  لتحديا كبيرا يواجهها حين تبحث حكوماتها عن مصادر جديدة للطا ة تكون أكثر استمرارية وأ
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الصهيونين  احتالللفةن لكن هأا ال يعني بالضرورة نبرام عقد استيراد للغاز الطبيعي من دولة تك
حين و عت مؤخرا شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للدولة عقد شراء مادة الغاز الطبيعي من الكيان 

وات سن عشرعلى مدار ال ردنيألمليار دينار سو  تدف  من جيب المواطن ا 10الصهيوني بقيمة 
 التالية: لألسبابالقادمةن نن ألك مرفوض نظرا 

هناك مصادر أخرى للغاز الطبيعي أكثر أمانا من المصدر الصهيونين خاصة وأن هأه  أوالن
المصادر عربية ومن دول تربطها بالمملكة عال ات طيبةن كدولة  طر ومصر والجزالرن لطالما 

)صفر( وخاصة من العراز أيام الرليس صدام تحصلت المملكة على الطا ة وخاصة البترول بقيمة 
بالراحل الملك حسينن وهأا دليل على نمكانية  خيرألحسين نظرا للعال ات الطيبة التي كانت تربط ا

المملكة الحصول على مصادر عربية بذسعار أ ل هأا نن سلمنا بعدم تحصل المملكة على الطا ة 
 سعرا عند أ ل تحديد.  لألبطريقة المساعدات ا

غنية ب  خلصت نلى أن   ردنألهناك دراسات علمية وموثقة حول الصخر الزيتي والأي تعتبر ا نيانثا
الطا ة من الصخر الزيتي  استخراجدوالرا ف ن عمليات  35ما دام سعر برميل النفط تحت سق  

 رنتكون أكثر جدوى من استيراد النفط والغاز المسالن لقد نشرت هأه الدراسات في ثمانينيات الق
 ستراتيجيةسالماضي حين كان سعر برميل النفط و تها دون العشرون دوالران ولم نشهد تلك الخطط ا

المتعا بة تبنيها لتطوير  ردنيةألالتي كان من الواجب على الحكومات ا جلألالمتوسطة والطويلة ا
وال  رادوال 35فقد وصل سعر برميل النفط نلى ما دون  نآلصناعة الزيت الصخري مستقبالن أما ا

 جدية في تفعيل صناعة الزيت الصخري الملحة.
على الغاز المسال والأي يعتبر  ردنألليس من الضروري تشغيل محطات توليد الكهرباء في ا ثالثان
الحكومي الواضح بمسذلة تطوير صناعة الزيت  هتمامستكلفةن بغض النظر عن عدم ا كثرألمن ا

تجات الزيت الثقيل )الفيول( وهي من المنتجات الصخري وتطوي  محطات الكهرباء لهان فهناك من
بعد عمليات تكرير النفط الخام وهي بكميات ضخمةن هأه  ردنيةأللمصفاة البترول ا انبيةالج

المنتجات سو  تكسد تماما بعد بدء استيراد الغاز من الكيان الصهيونين وستواج  شركة مصفاة 
ن ممكنا استخدامها كمصادر طا ة متوفرة خسالر ضخمة جراء ألكن في حين كا ردنيةألالبترول ا
جدا نظرا النخفاض أسعار البترول عالميان والتي ستستمر كألك طوال العشر  ورخيصةباستمرار 

 . تصاديبنسسنوات القادمة م  تأبأبات طفيفة حسب المحللين ا
اصة وأن  خ سبابنألهناك غموض أو أكثر حول نبرام هأا العقدن والهد  من  أيضا بعد تلك ا رابعان

وهو ما  خيرةألالنيابية ا نتخاباتسمن ا نتهاءستم تو يع  بعد تقديم حكومة الملقي سستقالتها عقب ا



 
 
 
 

 

 34 ص             4065 العدد:        2/10/2016 حداأل التاريخ: 

                                    

الواجب  نوأيضا في ظل عدم وجود برلمان أردنين رغم دستورية التو ي ن ألم يكن م جل نألجالت 
 في أدنى منطز؟!. الجديد بدورت  العادية ردنيألتشكل الحكومة الجديدة وبدء البرلمان ا انتظار
والكيان الصهيونين ورغم التطبي  بينهما على  ردنألرغم نتفا ية وادي عربة للسالم بين ا خامسان

أعلى مستوى حتى درجة وجود سفاراتن نال أن ألك ال يلغي أن غاز الكيان هو غاز مسروز كونها 
 مهيون كي نشتري  منهوليس غاز بني ص الفلسطينييندولة نحتاللن هأا غاز الفلسطينيين وأجيال 

 بالمليارات!.
وأغلى مورد للحكومة بين فكي كماشةن  -نفط البلد- ردنيألليس من الواجب وض  المواطن ا سادسان

الفك األول فاتورة الطا ة المرتفعة التكالي  أات الثبات في السعر لمدة عشر سنوات  ادمةن ونقصد 
 والخاضعا للسعر العالمي ال بالزيادة  بثبات التكلفة هو أن سعر الغاز الصهيوني لن يكون

بالنقصانن ومن المتو   أن ينخفض سعر الغاز عالميا في السنوات القادمةن نأا أين الوفورات التي 
والصناعيين  ردنيةألتشندها البلد من وراء هأا العقد؟! الفك الثاني هو وض  مستقبل الصناعات ا

المعرو ن  سراليليسالصهيوني ا بتزازسحت نير اوالتجار وحتى المواطنين العاديين ت ردنيينألا
 والأي يعتبر مبدأ حياة لليهود.
الدول المالصقة للكيان  ا تصاداتسعت دالما لربط  مريكيةألا دارةسسابعان من المعرو  أن ا

با تصاد با تصاد الكيان نفس  من خالل خلز تلك الفرص الواهية والتي تهد  بالضرورة نلى جعل 
 نظمةألفي هأه الدول من جهةن ومن جهة أخرى لربط مصير تلك ا ستقرارسدم اهناك حالة من ع

بمصير هأا الكيانن فمن المعرو  أن الكيان الصهيوني حتى لو كان متفو ا عسكريا في  لدولوتلك ا
المتبادلة فيما بين    تصاديةسالمنطقةن نال أن أحد أهم عوامل ثبات  في المنطقة هي تلك العمليات ا

العربي  يجالدول العربية المحيطة ب  بالأات ناهيك عن تلك العمليات التي وصلت نلى الخل وبين تلك
 وغيره.

أ حم في مسذلة فاتورة الطا ة هأه ن حامان وهو ليس ببلدا  ردنألالواضح عزيزي القارئ أن بلدا كا من
 أي زمن.ال يعلمها نال هللا سبحان  وبني صهيون ومن ورالهم في غير  هدا ألصناعيا أصالن 

 1/10/2016، موقع رصد، القاهرة
 

 1948؟ نعم.. في عرقيتطهير  .43
 دانييل بلتمان

بنيامين نتنياهون الأي  رر بذن نزالة االستيطان االستعماري ” المؤرخ الجديد“العمل األلمعي األخير لا 
 –والأي هو أو مزايا فصل عنصري وليس  انونيا حسب كل مقياس  انوني دولي  –في المناطز 
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هو تطهير عر ين يواصل جأب المؤيدين. وآخرهم في القالمة هو موشي  آرنس الأي  رر بذن 
التطهير العر ي هو طرد جماعات عر ية أو دينية من ارض معينة كي تكون منسجمة من ناحية “

ن بدء من نرادتهمومن هنا يستخلص أن  في كل مرة نقل فيها اليهود من بيوتهم ضد ”. عر ية أو دينية
ن نفأ تطهير عر ي كان 2005وحتى مستوطني  طا، غزة في  1948وطني غوش عصيون في مست

 اليهود ضحاياه. هأه ترهات ليس لها أساس من الصحة في التعريفات القانونية المتفز عليها.
ن في عهد الحرب 1992التطهير العر ي هو مفهوم جديدن جاء الى الخطاب القانوني والجماهيري في 

 األراضيفي حين  هاجم الصرب البوسنيون المسلمين في البوسن  بهد  طردهم من في البوسن . 
منسجمة من البوسنيين  أغلبيةكانت فيها  أراض نلىالتي كان السكان فيها مختلطين  اس ليمية

ن عندما تعرض الصرب في 1981مرة هأا المفهوم في  ألولالمسلمين. واستخدم الصرب أنفسهم 
في المكان. في القاموس الدولي للتسعينيات تماثل  األلبانمن المسلمين  االعتداء نلىكوسوفو 

 األخرى األ لياتاالصطالح م  الحرب في يوغسالفيان حين هاجمت جيوش من الجماعات العر ية 
 أخرىمناطز  نلىن الكوسوفيينن المسلمين البوسنيين(ن بهد  طردهم األلبان)الصربن الكرواتن 

 نلىالكوسوفيين  األلبانصربيان  نلىكرواتيان الصرب  نلى. الكروات أل ليةايعيش فيها أبناء أات 
يستخدم احيانا على  ألن البانيا وما شاب . وكان االصطالح موض  انتقاد من القانونيين والباحثين 

 جينوسايد. –تسمى  تل شعب  أنسبيل اللغة النقية للحاالت التي يفترض 
ة يسهل تعريفها. فمن جهة تختل  عن ممارسة الضغط للهجرة بالفعلن التطهير العر ي ليس ظاهر 

 نجما، تل الشعب. هناك  –يختل  عن الجينوسايد  أيضاهو  أخرىولتبادل السكانن ومن جهة 
تصبح عنفا  أنواس  في البحث على أن التطهير العر ي هو شكل من الهجرة االكراهيةن التي يمكن 

معينةن بسبب العداء على خلفية عنصريةن  ن ليميةرض و تالن للسكان غير المرغوب فيهم في ا
 عر يةن دينيةن سياسيةن استراتيجية او ايديولوجية.

 400من  أكثر. فقد  ال المؤرخ بني موريس نن معظم عرب البالدن 1948هأا بالضبط ما حصل في 
ة.  وطرح من الحربن  بل غزو الدول العربي األولىالهرب وطردوا في المرحلة  نلىن دفعوا أل 

اتخأت سياسة  نسراليلبدأ بالأات الن  نسراليلبعض الباحثين االعتقاد بان الهجوم العربي العام على 
منطز عسكري في تطهير مكث  لقرابة نص  مليون  نيجادمن الصعب  ألن التطهير العر ي. وألك 

يقيمون فيها كانت  من السكان الفلسطينيينن والتعليل المنطقي لطردهم هو أن المناطز التي كانوا
 مخصصة الن تكون دولة يهودية حسب مشرو، التقسيم.

من نص  سنة  بل بدء الغزو العربي تطلعت  يادة الحاضرة اليهودية الى  أكثريدعي موريس بان 
لعدد العرب  األدنىدولة يهوديةن والتقليص حتى الحد  س امةالتي كانت مخصصة  األرضتوسي  
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 األراضي. بمعنىن نحو نص  مليون فلسطيني طهروا بالقوة من اأراضيهالأين سيسكنون في 
كانوا سكانا غير مرغوب فيها من ناحية عر يةن عنصريةن  ألنهمالتي كانوا يعيشون فيهان  اس ليمية

كل هأه الجوانب معا. ملات البلدات التي كان يعيش فيها هؤالء السكان خربت  أودينيةن استراتيجيةن 
ت لالستيطان اليهودي في نهاية الحرب. ممتلكات فلسطينية  يمتها عشرات او سلم األساسحتى 

النار عليهم. التطهير  أطلقت أوالأين حاولوا العودة طردوا بالقوة  وأوللكالماليين سلبت وصودرت. 
نجاحا في القرن  األكثرالتطهيرات العر ية  أحدهو  1948العر ي الأي جرى في فلسطين في 

 العشرين.
هير العر ي للفلسطينيين صحيح أيضا بالنسبة للسكان اليهود الأين كانوا يسكنون في بلدات نمط التط

بلدات وبض  ملات من اليهود فقط. وم   أرب غوش عصيون. ولكن يجدر بالأكر ان هأه كانت 
بين التطهير العر ي الأي اجري للفلسطينيين والتطهير العر ي الأي  أخرىألك توجد فوارز مبدلية 

في غوش عصيون وفي غوش  طي ن يتجاهلها كل الهاتفين للتفسير الأي أعطاه نتنياهو  اجري
 ”.التطهير العر ي“لمفهوم 

المتحدة لجنة خبراء دوليةن هدفها عرض تعري  متفز علي   األممفي  األمنشكل مجلس  1992في 
ومعا بة المسؤولين  لتعري  الجريمة األدواتلظواهر التطهير العر ين واعطاء جهاز القضاء الدولي 

أفعال كفيلة بان تتسبب “عنها. وفي احدى المالحظات التي سجلتها اللجنة عر  التطهير العر ي كا 
ا تال، جماهيري للسكان من “ن والحقا: يدور الحديث عن ”بهدم تام أو جزلي لجماعة من البشر

جزلي( السكان  يمكن  في هأه الظرو  ان يؤدي الى موت )مطلز أو ن”أخرى نلىمنطقة ما 
الأين طردوا من بيوتهم أن يسافروا مسافات طويلة ويكونوا  األشخاصالمقتلعينن مثال اأا اضطر 

 ”.واألمراضفيها عرضة للجو،ن العطشن الحرن البرد 
لقد كان هد  هأه الصياغة فحص نقاط التماس بين التطهر العر ي و تل الشعب والفحص في أي 

راجعنا ما  ررت  لجنة  نأان واألحرىعر ي الى جريمة  تل شعب. ظرو  يتطور فيها التطهير ال
هو تطهير  نخالءهااليهود من جانب دولتهم من بلدات  ررت الدولة  نخالءالخبراءن فان االدعاء بان 
 عر ين هو هراء مطلز.

العر ية.  أات الجماعة نلىرأينا بان الدولة ال يكنها أن تنفأ تطهيرا عر يا لسكان ينتمون  ألنناأوالن 
 أصلالسكان من  نخالءر روج في كمبوديا(ن ولكن ييمكنها ان تنفأ  تل شعب )مثلما فعل نظام الخم

ليس تطهيرا عر يا. هأا ما  ررت الدولة  األصلعر ي معين وتوطين  من جديد بين السكان من أات 
 .1982وم  من أخلتهم من  طا، يميت في  2005من غوش  طي  في  أخلتهمعمل  م  من 
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من يميت او  طا، غزة بتعبير يص   أخلواثانيان ال يوجد شيء ابعد من الوا   من وص  من 
جمهورا بالسا ا تل  من بيت  ويعيش الجو، والعطش ويكون عرضة للخطر الوجودي. فقد تعهدت 

أان وخصصت لهم مبالغ طاللة. أخليتبالحرص على العالالت التي  نسراليل ما اخلي في  وا 
 أمانستحرص الدولة على توفير شبكة  أيضاتوطنون من المناطز المحتلةن فعندها المستقبل مس

 براحة. نسراليلتسمح لهم بان يبدأوا من جديد حياتهم في 
وحتى اليوم بقوا عرضة للجو،ن  1948الفلسطينيون هم الأين منأ التطهير العر ي الأي اجري لهم في 

الأين يعيشون حياة عوز في غيتو ضخم في غزة أو  من بيوتهم وهم اسضافيالعوزن العن  والطرد 
لنتنياهو  األساسفي مخيمات الالجلين في الضفة. هأا لن تخفي  ايضا كل التحليالت عديمة 

 ومؤيدي .
 30/9/2016هآرتس 
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